
ПЕРЕВЕСЛО
Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній
«Нива Переяславщини» №3(33) від 1 березня 2023 року

   Виробник  і пайовик : щоб зв’язок між нас не зник!

До 25-річчя з дня заснування Групи компаній «Нива Переяславщини»  
Олександр Івано-

вич Гресь прийшов на 
Ниву Переяславщи-
ни» трактористом 
на перший трактор 
компанії. Через міся-
ць йому запропонува-
ли посаду бригадира, 
нині він - помічник 
головного інженера та 
головний механік ком-
панії. Знайти його на 
одному місці вкрай 
непросто, його маши-
на водночас і швидка 
допомога для водіїв, 
і мозковий центр, і 
база постачання.

 Його робота не знає 
перепочинку і зовсім 
не сходиться із се-
зонністю сільського 
господарства, бо на-
віть у зимові місяці, 
коли здається сніг і 
морози геть не да-
ють аграріям працю-
вати, він у роботі, бо 
ж техніка має бути 
стовідсотково гото-
ва до першого виду 
робіт – підживлення 
по мерзлоталому.

Саме їм присвячена 
наша рубрика#25РА-
ЗОМЗНИВОЮ(с.2).
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У київському метро 
з’являться наскрізні вагони

Наразі місто та Київський метро-
політен проводять процедуру за-
купки вагонів коштом кредиту Єв-
ропейського банку реконструкції та 
розвитку. 

Влада Києва планує наприкін-
ці лютого придбати 50 наскрізних 
вагонів, яких вистачить на десять 
поїздів. Про це в інтерв’ю ТСН 
розповів начальник Київського ме-
трополітену Віктор Брагінський.

Він пояснив, що наразі місто та 
Київський метрополітен проводять 
процедуру закупки вагонів коштом 
кредиту Європейського банку ре-
конструкції та розвитку. Тепер має 
розпочатися другий етап процеду-
ри, і наприкінці лютого відбудеться 
аукціон. За його словами, наскрізні 
більш просторі та можуть вмістити 
більше пасажирів.

У супермаркетах 
з’явилася сіль із Соледара: 

лімітована партія по 500 
гривень 

Днями у супермаркети «Сільпо» 
надійшла спеціальна партія солі з 
Соледара.

Підприємство «Артемсіль» при-
пинило виробництво солі через 
російські обстріли, зокрема було 
зруйновано будівлю копальні. З 
кінця року бої за місто посилилися, 
й наприкінці січня росіяни окупу-
вали Соледар.

Однак вцілів невеликий об’єм 
видобутої солі, який «Артемсіль» і 
платформа UNITED24 розфасували 
в символічні пачки по 200 грамів.

Дизайн упаковки для спеціальної 
партії створив ілюстратор Артем 
Гусєв, замінивши слово «Сіль» на 
«Міць».

«Армія відновлення»: безробіт-
ним виплатили вже понад 40 

мільйонів
До виконання суспільно корисних 

робіт у рамках проєкту «Армія від-
новлення» вже залучили майже 6,5 
тисяч безробітних, за що держава 
вже виплатила їм 40 млн грн.

Про це повідомила заступниця 
міністра економіки України Тетяна 
Бережна.

«З початку цього року до «Армії 
відновлення» було залучено майже 
3 тисячі безробітних, які викону-
ють суспільно корисні роботи.

Нещодавно такі роботи було 
розпочато в Миколаївській області, 
яка стала одинадцятим регіоном, 
що долучився до проєкту. Загалом з 
його старту восени 2022 року май-
же 6,5 тисяч безробітних отримали 
від держави оплату за виконання 
робіт з відновлення на загальну 
суму 40 млн грн», - розповіла за-
ступниця міністра.

 «Перевесло» №3(33)

ОЛЕКСАНДР ГРЕСЬ: ЗАВЖДИ 
ПРАЦЮЄМО НА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- Головний принцип моєї робо-
ти абсолютно збігається із тим, як 
працює «Нива Переяславщини» 
- зусилля всіх заради спільного ре-
зультату. Так ми починали у 1998, 
так працюємо і зараз. Для мене не-
має чужої роботи, Якщо треба - то 
всі закачують рукави й працюють, а 
машина повинна бути справною і на 
своїй ділянці роботи.

Зараз навіть не віриться, що в 
компанії було всього два трактори 
«Massey Ferguson». Досі пам’ятаю і 
першу оранку, і перше поле на в’їзді 
у Стару Оржицю. Навіть не уявляв, 
що пирій виростає такий високий, 
але на цьому полі пересвідчився: 
якщо немає роботящих хлібороб-
ських рук, то і не таке буває. До ро-
боти на «Ниві» працював у колгоспі 
в Помоклях, тому сільськогоспо-
дарську роботу вже освоїв. У той 
перший рік ми самі були собі агро-
номами аж до осені, поки не при-
йшов перший агроном. Самі сіяли, 
обприскували, підживлювали, нині 
навіть дивно це згадувати. У колгос-
пі зарплати на той час не платили, а 
«Нива» розраховувалась вчасно.

Потім поступово придбали МТЗ, 
оприскувач. Навесні 1999 року 
запропонували стати головним 
механіком, на цій посаді працюю і 
досі. Потім поповнили парк «Джон 
дірами» - так і приросли душею до 
цих розумних і вправних машин. 
Поступово додавалося землі, і 
потрібна була нова техніка, майстерні 
та люди для її обслуговування. З 
часом території старих тракторних 
бригад були модернізовані, поступово 
з’явилися майстерні. В основному 
техніка ремонтувалася з коліс, ми й 
досі це практикуємо: заміну робочих 
органів проводимо на ходу, бо техніка 
повинна працювати. 

Якщо вже щось підточити чи 
підварити, тоді залучаємо слюсарів-
ремонтників. Зараз у нас чотири 
ремонтні майстерні: Нова Оржиця, 
Двірківщина, Паришків та Козлів. 
Основні завдання виконуються досі 
в Новій Оржиці, саме там усі спеці-
алісти-слюсарі, які швидко приве-
дуть машину до ладу. Раніше, щоб 

відремонтувати трактор у вузеньких 
боксах, доводилось навіть кабіну 
знімати, нині зовсім не те. 

Зараз у нас є і приміщення, і ціла 
служба механіків: головний механік, 
механік та завідувач майстерні у 
Новій Оржиці, інженер-механік у 
Двірківщині, інженер-механік у 
Паришкові, механік із будівельної 
техніки та механік з обслуговуван-
ня легкових автомобілів. Загалом 
служба механіків – 7 бойових оди-
ниць, готових у будь-яку хвилину 
забезпечити справність техніки. 

Ми частина великого механізму 
компанії, її рухома частина, у нас уся 
техніка повинна працювати, а для 
цього її потрібно любити. Машина, 
вона відчуває, що ти її любиш, і 
відповідає тобі взаємністю. Ти її 
вчасно послухаєш, підремонтуєш, 
доглянеш, а вона тобі віддячить 
справною роботою. Тому у механіків 
дві аксіоми: любов до техніки та 
робота на кінцевий результат, тоді 
ти – справжня частина «Ниви».

Іванків – найбільш північне 
селище Київщини, чудове, 

мальовниче, з багатою історією та 
дивовижними людьми.

Якщо ви в’їдете до Іванкова із 
боку північної кільцевої дороги, 
то побачите незвичайну бетонну 

скульптуру у вигляді велетенського 
яйця. ЇЇ подарував селищу німецький 
зодчий Армін Кольбі як символ життя 
і родючості землі, що має відродитися 
після важкої «чорнобильської 
хвороби». У 2000 році, коли це 
відбувалося, німецький скульптор 
ще не міг знати, що відроджуватись 
Іванкову доведеться не тільки після 
Чорнобильської трагедії, але і після 
новітнього нашестя росії, яке відбува-
лося трохи менше ніж рік тому.

Іванків на собі пережив усі «чесноти 
руського миру». Під час російського 
вторгнення до України селище було 
окуповане російськими військами з 

кінця лютого до 1 квітня 2022 року. З 
25 лютого в районі Іванкова точилися 
бої різної інтенсивності, у ході яких 
ЗСУ змогли зупинити просування 
окупаційних підрозділів у бік Києва, а 
1 квітня — повністю визволити Іванків.

«П’ятачок» в Іванкові, - це вже 42-й 
магазин нашої фірмової торгівлі. 
Місце для нього обрано чудове, у 
житловому районі по вулиці Поліська, 
65/2, поруч із лікарнею. Треба сказати, 
що значна віддаленість селища дещо 
насторожувала наших менеджерів, 
але розвіяти усі сумніви зуміли ті, для 
кого магазини відкриваються – наші 
гості. Заїжджаючи до найближчого 

НАШ 42-й - 
Торгова марка «П’ятачок» уже давно збиралася поселитися 

у цьому чудовому місці, тому тепер ми маємо свого особливого 
представника – однойменний магазин. Він ґречно відчинив свої 
двері шанувальникам і запрошує їх на гостину
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МИКОЛА ГАЙОВИЙ: ЗА ВІКНОМ 
КАБІНИ СВІТ, ЯК КАЛЕЙДОСКОП

Як кажуть водії, дорога ніколи не набридає, бо вона не буває одноманітною. Навіть, якщо 
ти роками їздиш однією трасою, то вона завжди різна. Дерева то обливаються білим цвітом, 
то стають золотими, будинки усміхаються зрання й огортаються в сутінки ввечері. Словом, 
картина за вікном варта пензля художника, та вона і має свого Майстра, бо розфарбовує її 
саме життя...

А от наш герой – Микола Григорович 
Гайовий про світ за вікном кабіни, 
каже, як про калейдоскоп. Шматочки 
днів складають різні візерунки. 
Такими шматочками викладено його 
життя і воно вже 25 років пов’язане з 
«Нивою». Перша його борозна у ролі 
тракториста була виорана у жовтні 
1998 року, тоді сіяли озиму пшеницю. 
Він як зараз пам’ятає те поле, це знову 
наша першооснова – Стара Оржиця. 

Саме тоді люди здали в оренду перші 
паї, він і сам пайовик компанії від тих 
перших днів і донині. Тоді зовсім мо-
лодим, тридцятилітнім, прийшов ме-
ханізатором на МТЗ. До того він уже 
закінчив школу, відслужив у льотних 
військах, працював у колгоспі Старої 
Оржиці. Уже був одружений, мав п’я-
тирічного сина, дружина Галина також 
працювала у «Ниві Переяславщині»: 
відразу бригадиром рільничої бригади, 
потім адміністратором. Життя не дало 
їм разом тішити онуків, безжальна хво-
роба забрала Галинку, так він її називає 
і зараз… А онук приїжджає до діда і 
навіть навчився говорити два найго-
ловніші слова: «Діду і дай». Та Микола 
Григорович тому немало радіє, бо хіба 
може бути у світі щось миліше за лагід-

ні онукові рученята.
З часу першої оранки пройшло цілих 

25 років, За ці роки він попоїздив по 
світу: від східного, нині окупованого 
Мелітополя, і до західної Львівщини. 
Було таке, що у машинах і ночували, 
особливо на початку створення 
компанії, але згадує це Микола 
Григорович із радістю, молоді були, 
життя тоді лагодилося швидко. 
Машини міняв весь час на кращі, бо у 
«Ниві» так заведено, якщо ти показав 
себе добросовісним і вправним водієм, 
то і машини тобі будуть відповідні: 
їздив на УАЗі, возив обіди, фірма поча-
ла рости, тоді 5 років на МАЗі, 4 - на 
КамАЗі, 8 – років на першій Сканії, 
зараз уже 3 роки на новій. Але най-
складніше було навесні 2022 року, коли 

ворог стояв у селі Перемога, зовсім 
поруч із нашим комплексом: ракети 
літали просто над головами, але по-
росята нічого не знали про війну і їх 
треба було доглядати.

Новою машиною водій цілком 
задоволений, у неї коробка автомат 
і вона комфортна, навіть спати у 
ній можна цілком пристойно. В 
основному він возить зерно, але 
буває і будівельні матеріали. Вважає, 
що на «Ниві» можна робити ще 
багато років, головне, щоб вона 
росла і розвивалася.

Це була тільки невеличка зупинка 
посеред 25-річного ювілею «Ниви», 
а його життя продовжується далі, 
змінюючи калейдоскопом картинки 
за вікном Сканії.

«П’ятачка» у Бородянку, не раз 
іванківці наголошували, що зовсім 
не проти, аби у їх рідному селищі 
була така смакота. Тому вирішили 
ризикнути й перші дні торгівлі довели, 
що ми зовсім не помилилися.

«Концепція невеликого м’ясного 
магазинчика поруч із домом – то 
основа нашої стратегії із розвитку 
фірмової торгівлі, а ще три складові, 
які дозволяють нам постійно бути 
в тренді: високоякісне охолоджене 

м’ясо, широкий асортимент виробів, 
лояльна до відвідувачів цінова 
політика. Кожен етап від вирощування 
кормів та тварин і до виготовлення 
та доставки продукції – це чітко 
контрольовані процеси із постійним 
зворотним зв’язком зі споживачами 
продукції. Тому не просто розуміємо 
своїх споживачів, ми намагаємось 
навіть іти на випередження, втілюючи 
своє правило: «Живіть смачно, а ми 
готові забезпечити цю смакоту!», 

- так розвиток мережі коментує 
фінансовий директор підприємства, 
куратор торгової марки «П’ятачок» 
Олександр Кучер.

Новий магазин відчинений щоденно 
з 8 години ранку до 7 години вечора, у 
неділю працюємо з 8.00 до 18.00. Дві 
наші продавчині – Наталія Матюшко 
та Інна Костюченко зустрінуть радо 
і запропонують те, що прийдеться 
вам до смаку найбільше.

Загляньте до нас, наші смаколики 
вже зачекалися!

В ІВАНКОВІ! 
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«Зазвичай ми проводимо 
впродовж року 15 різних навчань, 
тренінгів, семінарів на теми, що 
стосуються нашого виробництва.

Кожен співробітник раз на два 
роки повинен також проходити 
навчання з домедичної допомоги, і 
тут є питання. Звичайно, працівники 
відділу можуть скласти інструкцію 
з цієї теми, розповісти самі, 
використовуючи літературу, але 
зараз, зважаючи на повномасштабну 
війну і ризик бомбардувань, травм, 
дуже багато практичних методів, 
які написані й перевірені самим 
життям. А інструкції, протоколи, 
складені ще за часів Другої світової 
війни дуже часто на практиці вже 
не працюють, з’явилися новітні 
засоби, світові рекомендації.

У цьому питанні ми хочемо бути у 
всеозброєнні, хочемо розвиватися, 
тому цього року на навчання із 
домедичної допомоги запросили 

ВГО «Українська Служба Порятунку». 
Організацію, яка може максимально 
правильно, виходячи із власного 
двадцятирічного досвіду, максимально 
доступно і практично навчити 
підтримати основні життєві функції, 
допоки не приїде кваліфікована 
допомога.

Це потрібно на виробництві, бо кожен 
запрошений керівник має у своєму 
підпорядкуванні багатьох людей і саме 
він відповідає за їх життя і здоров’я 
упродовж 8 робочих годин. Це конче 
потрібно, щоб у разі екстреної ситуації 
не розгубитись, не запанікувати, а 
вжити максимально правильних дій. 
По-друге, у всіх нас є родини. На 
тренінгу вчили надавати допомогу 
і при кровотечах, і при інсультах, і 
при інфарктах, і при потраплянні у 
дихальні шляхи сторонніх предметів. 
Ми повинні володіти елементарними 
прийомами порятунку, щоб потім не 
шкодувати, що не знаємо, як допомогти.

Крім того, всі наші керівники є 
одночасно водіями й  вони можуть 
стати свідками дорожньо-транспортної 
пригоди, часто у ній рахунок іде на 
секунди, тому треба розуміти, чим 
допомогти людині до приїзду швидкої.

Як доводить практика, лікар поруч 
не опиняється, а швидкої можна і не 
дочекатись. Це практичні навички, які 
потрібні кожному. 

Дуже шкода, що на відміну від усього 
світу, це не практикують в українських 
школах.

Загалом навчання за два дні 
пройшли 58 осіб – це керівники 
структурних підрозділів компанії, 
майстри, виконроби, начальники 
відділів, головні технологи, головні 
агрономи, головні інженери, тобто 
всі ті, хто може опинитися поруч зі 

співробітниками компанії під час 
надзвичайної ситуації. Кожен із них 
отримав відповідний сертифікат», –  
зазначила очільниця відділу охорони 
праці пожежної та екологічної безпеки 
Євгенія Мірошніченко.

«Українська служба порятунку» 
представляє Міжнародну організацію 
POLICE 911 – International Rescue 
Service 911. Засновник організації Пав-
ло Диба на власному житті пересвід-
чився, якими дорогими можуть бути 
секунди після надзвичайної події та 
нині навчає азам порятунку інших лю-
дей.

Спасибі тренерам, що їх 
наука виявилася пізнавальною і 
захоплюючою водночас. 

Ми дізналися сотні корисних 
лайфхаків. До прикладу, що бинт має 
накладатись у замок, що у нашого 
власного організму є Збройні Сили  – 
лейкоцити, що можна накласти жгут 
навіть на шию, і зрештою, що наш 
організм ідеальна система, головне 
вчасно її підтримати. До того ми ще 
і навчилися це робити. 

Сподіваємось, що нам не доведеться 
використовувати ці знання у житті, 
але у разі чогось – ми готові!

КОЛИ ЗНАННЯ РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ!
Реалії нашого життя все частіше змушують 

замислюватись, а чи знаю я як надати першу 
домедичну допомогу, якщо це раптом потрібно? 
Тепер багато працівників Групи компаній «Нива 
Переяславщини» точно знають, як врятувати 
ближнього, і не тільки це...

Уявити собі сучасний 
світ без комп’ютерної 

техніки вкрай складно. 
Навіть у побуті, навчанні, 
повсякденному житті ми 
сотні разів звертаємось до 
інформаційних технологій, 
ґаджетів, а що вже казати про 
виробництво — велике сіль-
ськогосподарське під-
приємство із багатьма 
підрозділами, сучас-
ним автоматизованими 
системами. Тому про-
фесійне свято – День 
комп’ютерника, яке 
ми відзначаємо 15 лю-
того, – то наше спіль-
не свято. Недаремно 
наше століття – це вік 
комп’ютерних техно-
логій. Отож заглянемо 
до найпотаємнішого – 
відділу АСКВ. 

Розшифровується 
абревіатура, як відділ 

автоматизованих систем 
керування виробництвом. 
А якщо казати простіше – 
це енергія, яка приводить 
у рух велетенський 
організм під назвою «Нива 
Переяславщини» і вона 
вимірюється кілобайтами 
пам’яті, програмами, 

автоматизованими системами, 
Інтернетом і роботою цілого 
відділу.

Керівник відділу – Богдан 

Фурман, не дивлячись на свій 
молодий вік, працює у компанії 
уже 7 років, прийшов після 
КПІ й залишився. Нині уже сам 

створив команду, на плечах якої 
тепер функціонування усього 
підприємства. Тоді у відділі 
було всього два працівники, 

ЕНЕРГІЯ ЖИТТЯ 
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 від 4 лютого 2023 року

У селі Вознесенське вони 
потрапляють до рук нашого 
адміністратора Ніни Пав-

лівни Андрійченко, яка разом зі старо-
стою села Тетяною Олександрівною 
Шовкун заносить їх у кожну хату. 
Цього разу ми також нагодилися на 
цю подію, бо дуже вже хочеться поба-
жати міцного здоров’я нашим добрим 
друзям у Вознесенському. 

Насамперед заходимо до Надії 
Миколаївни Тосенко. Надія Миколаїв-
на людина у селі знана, весь вік пра-
цювала вчителькою молодших класів 
та директором місцевої школи. ЇЇ ве-
ранда повна консервації, а вона без 
угаву припрошує чимось пригости-
тися. 

Любов Федорівна Благодатна усе 
життя пропрацювала у колгоспі, на 
фермі, на свинарнику, тому знає ціну 
копійці і щиро радіє подарунку.

Валентина Володимирівна Бон-
даренко приїхала після пенсії у 
батьківську хату та так і живе уже 
більше 20 років у селі. Лагідна душею 
жінка знає, що таке горе і на цілий рік 
прийняла до себе жити сусідку, коли у 
тієї згоріла хата. Тому так і горнеться 
правнук до доброї бабусі. 

Десь пакунок вручали дружині, 
яка доглядає чоловіка, бо життя, то 
не проста штука і приходить час, 
коли найближчим людям потрібна 

допомога. Для того і існує шлюб, 
щоб коли ти старий і немічний не 
залишитись наодинці з бідою.

Наступний пакунок вручаємо 
люблячій доньці, яка дивиться за 
батьком і може навіть бути справжнім 
реабілітологом, бо вигадує невелич-
кі посильні завдання батьку, щоб його 
час у темряві був не такий самотній. І 

це так щемко і приємно, бо людяність 
нині така рідкість!

Зрештою дорога нас приводить до 
родини бабусі Мані – Марії Трифонівни 
Корнієнко. Вона – найповажніша, 
найстарша людина у селі. Марія 
Трифонівна 23 лютого 2023 року 
відзначатиме свій 93 День народження. 

Про неї односельці кажуть, що 
вона ходяча доброта. Переїхала до 
Вознесенська із Чорнобильської зони. 

Усе життя ходила до церкви і ніколи 
нікого не образила. Тепер бабуся 
Маня, як сонечко, оточена любов’ю і 
турботою близьких, випромінює таке 
світло, що на серці враз стає тепло. 

Загалом обійшли 13 осель. Ми 
бажали людям всього доброго, вручали 
пакунки, а вони натомість нам сердечно 
дякували і просили для усіх доброї 
долі. От і не вір після цього приказці 
Надії Миколаївни Тосенко: козак не без 
долі, а світ не без добрих людей.

КОЗАК НЕ БЕЗ ДОЛІ, А СВІТ НЕ 
БЕЗ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ

Так говорила одна з наших добрих знайомих 
із села Вознесенське Згурівської територіальної 

громади. І цьому є сотні підтверджень, особливо під 
час повномасштабної війни росії проти України. 
Зустрілися ми з авторкою фрази під час наших 
традиційних щомісячних відвідин та вручення 
продовольчих пакуночків від «Ниви»...

нині їх семеро. Про своїх 
колег керівник каже, що вони 
взаємозамінні, бо ніколи 
не знаєш, кому доведеться 
працювати на виїзді, а кому – 
підстрахувати.

Зона їх відповідальності 
– то кожен наш робочий 
день. Щоб вранці прийти і 
включити комп’ютер, щоб у 
тебе був зв’язок із колегами, 
щоб кожен твій лист прийшов 
вчасно, повинні працювати 
вони, наші хакери, як 
любовно їх називають 
працівники компанії. 

Вони – наша швидка 
допомога. І не тільки колег 
з офісу, але і диспетчерів, 
продавців у магазинах, 
працівників м’ясопереробки 

і навіть керівництва. 
«Нинішні непрості умови 

нашого життя довели, що 
без ІТ технологій можлива 
хіба що фізична праця, а все, 
що стосується сучасного 
виробництва, – то предмет 
нашої опіки.

Без ІТ не буде  постачання 
продукції до магазинів, не буде 
звітності та бухгалтерського 
обліку, не буде електронного 
документообігу, не працю-
ватиме вагова і не буде роботи 
торговельної мережі. Усе наше 
наразі впорядковане життя 
перетвориться на хаос. Тому, 
аби цього не сталося, повинен 
працювати наш відділ», – 
зазначає Богдан Фурман.

Як каже куратор ІТ відділу, 

фінансовий директор 
підприємства Олександр 
Кучер, якщо айтішника не 
видно, значить усе працює і 
крутиться, як тільки він усім 
потрібен – значить є збій у 
роботі. Тому це така непомітна 
служба, яка робить наше життя 

впорядкованим.
Вітаючи колег із 

професійним святом, ми щиро 
зичимо, щоб була електрика 
та Інтернет, у кожного із нас 
працювали ґаджети, найсклад-
ніша поломка легко усувалася 
звичайним перевантаженням 

комп’ютера, на носіях виста-
чало місця, їх пам’ять була 
безкінечною, а у «Ниви»  була 
своя локальна мережа, яка 
завжди працює. 

Із професійним святом, ко-
леги!

ВИМІРЮЄТЬСЯ КІЛОБАЙТАМИ
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ТИ - ЗОРЯ МОЯ ЩАСЛИВА,

Отже, підбиваємо результати конкурсів до ювілею Групи 
компаній «Нива Переяславщини». Найперш хочемо подякувати 

усім учасникам і назвати переможців! А перемжцями стали усі 
учасники - таке рішення прийняв власник ГК Олександр Олексійович 
Мостіпан! Тобто «Нива» навіть у своє свято дарує, а не приймає 
подарунки. Отже, святковий калейдоскоп конкурсу!

Історичний конкурс:
1. Перший найнятий працівник НП – коли і хто?
2. Де вперше були засіяні землі НП?
3. З ким підписано перший договір на оренду землі?
4. Коли збудовано перший комплекс для відгодівлі 

свиней?
5. Коли з’явилася ТМ «П’ятачок» і хто придумав 

бренд?
6. Кому НП уперше виплатила плату за оренду паю?
7. Скільки нині магазинів у ТМ«П’ятачок»?
8. Коли відкрито найближчий до вас магазин «П’я-

тачок» та ПІБ продавця?
9. Яку ставку НП платить за оренду паїв?
10. Яку суму витратило підприємство на благодійні 

цілі у 2022 році?
11. Назвіть ПІБ найстаршого за віком працівника 

НП і найстаршого пайовика з вашого населеного пунк-
ту?

1. 1998 рік, Василь Михайлович Лесь
2. Згурівський район, с. Стара Оржиця
3. З власником земельного паю :)
4. 2005-2006 р.
5. 2008 рік, бренд придумав власник компанії Олек-

сандр Олексійович Мостіпан
6. Пайовику:)
7. 41
8. 18 лютого 2018 року, село Студеники, Рая Василівна 

Недавня 
9. 16%
10. 2705835 гривень
11. Село Сомкова Долина. Працівник: Царьов Анато-

лій Григорович, адміністратор. 
Пайовик: Чупрун Іван Григорович
Тож вітаємо: пані Мирославу Болілу з перемогою у кон-

курсі історії! Дарину Водолазьку - автора чудового відео!
Та Декальчук Ганну Степанівну - за цікаву розповідь 

про «Ниву Переяславщини»!

Була весна, світило сонце ясне у горі,
Ще на полях лежали перемети сніжні,
А десь, в далекому селі, вже загорались перші 

ліхтарі,
То вогник слави, Ниви Переяславщини!

Із року в рік в селі буяла флора,
І багатіла батьківська  Земля,
Узбіжжям золота наповнена комора,
Життя плекала й славу трударя!

Жило село, родила «Нива» щедро,
І врожаями й добрими людьми.
О, так любити Землю свою щемно!
Щоб застелать від бід її крильми.

Живе село! І «Нива» процвітає,
Вже не один десяток плідних літ,
Де є любов, там добрий дух витає,
І царина звеличує  свій рід!

Хвала господарю, - той, що кохає     
Землю!
Що сіє хліб й дає Землі ріллю.
Буя весна, здобутки гатять греблю,
Й запалюють нам світову Зорю!

Жанна Купрієнко, 

   “Ниві Переяславщи-
ни” – 25!

Починалася “Нива” із поля…
В Старій Оржиці – перша рілля.
Там було для роботи роздолля,
І команда завзята була.
                            
Що не рік, то зростав 

свинокомплекс -
Новий напрям нових перемог.
Будівництво основою зроблять
І міцнішим – свинарства кермо.

Щедра “Нива”-  вже флагман у 
світі,
“П’ятачок” – у мережах своїх.
В міжнародну спільноту – зі 

звітом,
Як партнер – в закордонні краї.

Для людей! – найдостойніше 
кредо,
Вища ціль, що не має ціни.
Щоб до “Ниви” ішли недаремно
Пайовик, споживач, працівник.

За оренду – найвища оплата,
Благодійність – у кожнім селі,
І продукція в будень і свято
Найсмачніша на нашім столі.

Хай війна і тривожні незгоди,
Та активна компанія все ж.
Разом “Нива” з військом і 

народом.
Перемогу цей рік принесе!

Лариса Зеленська

Поетичний 
конкурс
Моя «Нива»

Ти - зоря моя щаслива, 
Працьовита, незлослива,
 Терпелива й незрадлива,
Справедлива моя «Нива»!

Гомінка й негаласлива, 
То постійна, то мінлива, 
Мов небесна синь красива
Доленосна моя «Нива»!

Навесні ти чорнобрива, 
Влітку - з прозеленню грива,
Взимку - мов матуся - сива,
Моя «Нива» незрадлива!

Велелюдна й не лінива, 
А якщо проллється злива, 
Ти стаєш ураз журлива, 
Плачеш з небом, моя «Нива»!

Ти до старості поштива,
Молодим - даруєш крила, 
Ти до ворогів злоблива
Непохитна моя «Нива»!

Ти - мов молодість бурхлива,
Що і сліду не лишила...
Ти - життя мого пожива
Сенс і сутність, моя «Нива!»

Михайло Нанінець

«Поляни»
Поляни ми. Чи дуже вже щасливі?
Такі як є… Де купно, де врозбрід.
Хто що робив, а ми плекали ниву.
Вклонялись сонцю. Випікали хліб.

Кого й куди, а нас сюди занесло.
На тихе плесо чистої ріки.
Про цю подію сповіщає Нестор.
Дубовий Нестор, де правитель Кий.

Ми знали труд. Ми володіли пряс-
лом.
Ми пряли рядна сніжної зими.
Були в нас задчі. Гляньте: Переяс-

лав.
То зверху ваше, а починали ми.

Ми добрий камінь клали у підмурки.
Не завжди щастя ніжилось в шов-

ках.
… сьогодні знову бойовища гуркіт.
І що нам вишити на наших рушни-

ках?

Надія Коба 

ФОТОКОНКУРС

Віталій Барабаш

1972 1977

елеватор2003



  7 

 від 25 грудня 2021 року 5
 від 1 березня 2023 року
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НЕЗРАДЛИВА МОЯ «НИВА»!

День вишиванки з улюбленим 
охоронцем - 2021 

Екскурсія до Софіївки, 
червень 2021 року

Валентина Вересоцька

Віктор Остапенко

Запуск Satik,
2003 рік Анастасія Малихіна

Команда адміністрації - 2021

Валентина Аркуша

Будівництво 5 
свинокомплексу,   2011 рік

Віталій Божко

LAW - останні 
приготування до запуску

Гараж Стара Оржиця, 2004 Перезмінка механізаторів у 
Старій Оржиці

Прополка кукурудзи Посівна «китайського» 
поля

Валерій Чабей
2007 рік Жнива - 2008

10-річчя «Ниви 
Переяславщини»

Лідія Мислик

Ніна Бойко Олександр Стеблевський

Е к с к у р с і я 
працівників 
1991 рік

Олена Єршова

Світлана Черепинець

Вересень-2008, бригадир 
село Вознесенське

Сергій Татарінов

Юрій Мислик Олена Боліла
1972 рік. Монтаж 

комбікормового заводу.

Електроцех 6 березня 1992 
року

Зернолабораторія. Трохименко 
Окана Федорівна, Сахно Галина 
Петрівна, Ковальчук Інна Бо-
рисівна, Жежеріна Віра Іванів-
на, Аркуш Ольга Марківна

Перший комп'ютерний ка-
бінет «Ниви». Жеребцова 
Люба Яківна та Аврамич 
Ліда Василівна

Отже, підсумки конкурсу 
підбито. Серед учасників 
також Олег Шматов та 
Лариса Довга. Всього - 25 
переможців, і це дуже 
символічно! Призи - від 
«П'ятачка»! Заодно ми ще 
раз відтворили багатющу 
історію «Ниви». Нам є чим 
пишатися! Зі святом!

Тетяна Пшенична



Керівництво та працівники Групи Компаній «Нива Переяславщини» щиро, з роси і води  зичать пайовикам-ювілярам многая літа. тепла від сонця і людей! А «Перевес-
ло» запрошує вас надсилати на електронну адресу pereveslo@ukr.net або передавати привітання через відповідальних по населених пунктах - для пайовиків безкоштовні!

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

08420, Україна 
Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2
 http://niva-group.com
Матеріали номера підготувала Г. Третяк
Редагування і верстка - М. Нанінець

Міжрайонний інформаційний бюлетень
Групи компаній «Нива Переславщини»
Розповсюджується на Бориспільський  та Бровар-
ський райони київської оБласті.
Віддруковано - ПП «Видавництво «Слово»
Наклад- 3200 примірників

Магнітні бурі у березні. Застерігаємо: у суботу, 4 березня, очікується  перший сонячний спалах навесні 2023 року середньої 
інтенсивності. Вже 12 березня прогнозують слабку хвилю магнітних бур, 19-го та 31-го березня  – середні бурі.
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У с. Стара Оржиця 60 років зустріли: 
Очколяс Борис Іванович- 15.02, 80 років 
- Гончар Ольга Максимівна (18.02), Боль-
шаков Анатолій Іванович - 20.02.

У Новій Оржиці Перекопай Василь 
Олександрович - 5.02, Шипота Світлана 
Романівна - 21.02, Шульга Валерій Ана-
толійович - 22.02 - відзначили 60! Бублик 
Ніна Іванівна - 2.02, Долін Софія Іванівна 
– 8.02, Лизун Валентина Яківна – 14.02 
- 65!

Бажаємо вікувати в щасті і мирі!

У Русанові відзначили 
60-річчя Лукаш Василь Григо-
рович – 19.02, Соловей Тетя-
на Михайлівна – 21.02!  Кар-
пенко Іван Григорович - 8.02, 
Кисельова Віра Степанів-
на - 24.02  – 65 років! Гулий 
Анатолій Михайлович - 13.02 
– 70! Кур’янова Любов Дми-
трівна -14.02, Саленко Любов 
Данилівна  26.02 – 75!  Вірич 
Галина Григорівна – 9.02 – 80!

Миру і щастя!

У Яблуневому Глушак 
Олександр Олександро-
вич зустрів 26.02, Лав-
ренко Надія Олексан-
дрівна - 22.02, а Гоголь 
Тетяна Михайлівна 27.02  
- 65-річчя, Припіялов Ва-
лентин Андрійович 12.02 
– 70! 

Щастя і добробуту у 
мирній країні!

У Паришкові – 65 років зу-
стріла Джулай Ольга Гри-
горівна - 9.02, Крамаренко 
Володимир Миколайович – 
21.02, Очеретько Валерій 
Іванович – 27.02, 70-річчя 
- Щур Володимир Іванович 
- 22.02, Моторна Ніна Йо-
сипівна -25.02  та Шевченко 
Ольга Степанівна - 26.02!

Нових щасливих ювілеїв!

У Козлові 
22.02  Аблам-
ський Василь 
Данилович зу-
стрів 85! 

Щастя і 
миру вам та 
довгих-довгих 
років життя!

У Гостролуччі  Гранько Надія Мико-
лаївна 1.02, а Демедюк Ганна Іванівна 
9.02 відзначили 70!

У Студениках  Лой Любов Миколаїв-
на  10.02 зустріла 60, Логвиненко Лідія 
Іванівна 16.02 – 70, Кравченко Ганна Гри-
горівна 15.02 та Сусленко Микола Яко-
вич 22.02 - 80!

Хай здоровиться у мирі!

У Сомковій Долині Овсієнко 
Надія Степанівна 16.02 свят-
кувала 65-річчя!

У селі Переяславське Близ-
нюк Надія Федорівна 23.02 
відзначила 65!

Тож многая літа вам у мирі 
і радості!

У Любомирівці Яцюк 
Ніна Іванівна зустріла 
26.02 - 65!

У Положаях 5.02 На-
таленко Іван Васильович 
відзначив 60-річчя, 23.02 
Шамардак Василь Григо-
рович – 65!

Щастя і добробуту!

У селі Вознесенському зу-
стріла (1.02) 60-років Нікіті-
на Любов Мусіївна, Хитренко 
Віталій Петрович  4.02 – 
65-річчя, Борисенко Людмила 
Андріївна 3.02 - 70, Желізняк 
Лідія Василівна 15.02 – 75, 
Желага Катерина Григорівна 
– 26.02 – 80, з чим ми щиро 
вітаємо!  

Щасти вам!

У Двірків-
щині 17.02 
Бабенко  Пе-
тро  Іванович 
відзначив 65, 
Шевченко Лю-
бов Миколаїв-
на  20.02 – 70!  

Довгих і мир-
них років!

Ти до старості поштива, моя «Нива»

с.Нова Оржиця Герасименко Ніна Олександрівна
с.Стара Оржиця Шипко Варвара Ничипорівна 
с.Вознесенське Корнієнко Марія Трифонівна
с.Положаї Гордієнко Євдокія Григорівна
с.Дениси Німченко Анатолій Петрович 
с.Козлів Бойко Ганна Кирилівна
с.Студеники Лой Іван Ілліч
с.Сомкова Долина Чупрун Іван Григорович
с.Переяславське Бобир Надія Іванівна
с.Яблуневе Глушко Любов Андріївна
с.Семенівка Декальчук Ганна Степанівна
с.Ничипорівка Школьний Микола Леонтійович
с.Лозовий Яр Пономаренко Надія Дмитрівна
с.Двірківщина Меткалик Ніна Олексіївна
с.Паришків Корж Микола Іванович
с.Корніївка Вирячко Віра Петрівна
с.Русанів Варич Євдокія Данилівна 
с.Гостролуччя Гаркавенко Марія Тимофіївна
с.Любомирівка Яременко Марія Миколаївна
с.Капустинці Буряк Ніна Григорівна

Шановні читачі «Перевесла»! Наш ювілейний конкурс порушив цілий пласт нових цікавих ідей та 
знахідок. Одна з них - завдяки адміністраторам у населених пунктах нам вдалося скласти список 
найповажніших за віком пайовиків підприємства, і ця робота триває! Тож дозвольте їх привітати 
від власника ГК «Нива Переяславщини» Олександра Мостіпана, директора Віталія Шакеля та 
працівників з 25-річчям «Ниви» та побажати довгих, мирних і щасливих років життя!

ІЗ ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ!
Керівництво та працівники ГК «Нива 

Переяславщини» щирорсердно і гречно 
вітають подружжя наших пайовиків, які 
нещодавно відзначили золоті весілля! Хай це 
будуть не останні ваші спільні ювілеї, а доля і 
далі стелить ваші дороги рястом та м'ятою! 

Вітаємо!
Ганна 

Платонівна 
та Анатолій 
Михайлович 
Дмитренко

Вітаємо!
Віра Іванівна 
та Михайло 
Миколайович 

Кириленко


