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

...Колектив компанії молодий і завзятий, 
звідси виникла купа креативних ідей: 
влаштувати ярмарок виробів, виготовлених 
окремими підрозділами, розіграти 
безпрограшну лотерею. Ми погодились і 
підтримали, бо спільна дія гуртує і об’єднує 
колектив»...

 - стор. 6

...От  ходиш біля поля, як біля дитини. 
Дивишся, щоб нічого не пропустити, вчасно 

підживити і врятувати від хвороб, а потім ще 
встигнути вихватити сухенькою пшеничку...

- стор.2

Останні загінки ранніх зернових 2022 року - позаду!
Шановні наші хлібороби! Минув сповнений драматизму і дуже непередбачуваний 

сезон вирощування та збору ранніх зернових культур. Він уперше у нашій сучасній 
історії проходив в умовах повномасштабної війни з росією, що не лише позначилося на 
вартості насіння, добрив, пально-мастильних матеріалів та запчастин, а й ніс у собі без-
посередню загрозу життю наших працівників. Проте ніхто не відмовився від виконання 
своїх обов'язків, бо ми добре усвідомлювали, що відповідаємо за продовольчу безпеку 
держави! Ми зібрали непоганий урожай ранніх культур з дотриманням технології і не 
за рахунок природньої родючості Ґрунтів. Ми по-синівськи дбайливо поставилися до 
орендованих земель, бо завдячуємо пайовикам довірою. Окремо висловлюю подяку 
агрономічній службі за професіоналізм і патріотизм, вдячний механізаторам і водіям, 
працівникам їдальні і всім, хто брав участь у битві за вагомий сніп ранньої групи! Ба-
жаю всім миру і спокою, і щоб наступні наші намолоти ставали дедалі більшими! Щоб 
наші захисники мали хліб і до хліба, аУкраїна надалі була житницею світу ! Хвала ру-
кам, що пахнуть хлібом! 

З повагою, Олександр Мостіпан, власник ГК «Нива Переяславщини»

Битва за урожай!

...посівні площі повинні бути та-
кими за розмірами, щоб наявної 
техніки вистачало на оперативне 
збирання культури, бо вчора ріпак 
стояв ще зелений, а сьогодні уже 
на полі чути потріскування, тоді 
втрати забезпечені...

Малеча розважалась, стрибала, 
веселилась, і навіть створила власний 
мистецький шедевр під назвою 
«Нива очима дітей», який урочисто 
презентували директору компанії, у 
майбутньому він слугуватиме гарантом 
прийому на роботу юних художників...

 стор. 7
...стор. 2-3



КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

«НИВА» -  2

Уряд Литви затвердив проєкт 
відбудови Київщини: яких міст 

це стосується?
У Бородянці планують побудува-

ти мобільне поселення, а в Ірпені 
відновити дитячий садок.

Уряд Литви затвердив перші 
проєкти відбудови інфраструктур-
них об’єктів у Київській області. 
Про це повідомили в Telegram-ка-
налі Бородянської територіальної 
громади з посиланням на слова 
прем’єр-міністерки Литви Інгріди 
Шимоніте.

Зокрема, зазначається, що в Боро-
дянці планують побудувати мобіль-
не поселення для тих, хто втратив 
житло, та відбудувати школу, та-
кож відновити дитячий садок в Ір-
пені і полагодити міст через річку 
Трубіж.

Відомо, що мобільний житловий 
комплекс хочуть завершити будува-
ти до кінця цього року. Натомість 
школу в Бородянці наразі готують 
до консервації та подальшого від-
новлення, однак якщо будівлю не 
вдасться зберегти, її знесуть та збу-
дують нову. Вартість проєкту оці-
нюють у 4,5 млн євро.

Повністю зруйнований садочок в 
Ірпені відновлюватимуть протягом 
року з вересня 2022-го, його також 
спочатку законсервують.

А міст через річку Трубіж у 
Київській області хочуть відновити 
протягом січня-травня 2023 року.

Нагадаємо, на Київщині від оку-
пантів постраждали 270 населе-
них пунктів. Натомість визнали 
непридатними для проживання в 
пристоличному регіоні понад 5400 
будівель.

Світлана Мельник: Із Бучі до 
Gucci, проект «Заповіт Бучі» у 

Німеччині
Інсталяція покликана більш ніж 

наочно продемонструвати мешкан-
цям Берліна прямі докази воєнних 
злочинів росії проти мирного насе-
лення України, пригорнути увагу 
німецького суспільства до жахіть 
російської війни на винищення 
всього українського.

Найвідоміший берлінський буль-
вар, найпопулярніше місце прогу-
лянок для туристів з усього світу, 
німецький прообраз Єлисейських 
полів - це легендарний Курфюр-
стендамм.

Цими днями славетна історія 
цієї вулиці поповнилася ще однією 
сторінкою, яка заторкує сучасний 
літопис України.Саме тут, на пере-
тині з площею Георга Гросса, було 
встановлено моторошного свідка 
російської агресії - мікроавтобус, 
безжалісно розстріляний орками.

Троє жінок і 14-річна дівчина 
намагались втекти з окупованого 
міста Буча. Але, на жаль, їм не су-
дилось... 

 «Перевесло» №9(27)

НА ПОЛІ ЗАВЖДИ ДВА АГРОНОМИ

У чоловіків і машин виникають 
якісь особливі, дуже теплі сто-

сунки, бо у світі існує небагато пред-
ставників сильної статі, які не люблять 
техніку. Як тільки не називають хлопці 
своїх бойових коней. На одну із таких 
подій, пошуки імені для нового красе-

ня Джон Діра, ми потрапили. 
Отримання нового трактора – то 

завжди приємність, а отримання у та-
кий непростий воєнний період тим 
паче, тому машиністи до цього готува-
лися. 

Замовлення було зроблене ще ми-
нулої осені, 
але військова 
агресія росії зла-
мала усі плани. 
У такій потуж-
ній компанії, 
як «Нива Пе-
реяславщини» 
машин завжди 
бракуватиме, бо 
п ідприємство 
не обмежується 
лише вирощу-
ванням зерно-
вих. Тваринни-

цтво, заготовка соломи, виробництво 
м’ясної продукції, ціла будівельна ін-
дустрія – це навіть не повний перелік 
того, куди можна задіяти трактори, 
тому поповнення чекали із нетерпін-
ням, особливо у таку гарячу і складну 
пору, як жнива. 

Щойно трактор зійшов із трала, а над 
ним уже чаклують майбутні оператори, 
головний механік «Ниви»,  старожил 
компанії, Олександр Іванович Гресь. 
Немає жодної машини, яка б не прой-
шла через руки Олександра Івановича, 
бо він у компанії майже 25 років. Нині 
тракторні бригади уже є у кожному із 
чотирьох районів, і скрізь механіки на 
своєму посту, готові оперативно поста-
вити техніку на ноги. Особливо приєм-
но працювати із новою технікою. 

«Обравши кілька років тому за осно-
ву тракторного парку саме Джон Дір, 
ми не помилилися. Потужний, лег-

НОВИЙ «ДЖОН ДІР»

 Але немає такої біди, яка могла б 
завадити аграрію вийти у поле, тому 
крок за кроком перевірили поля піро-
техніки, обстежили кожен сантиметр 
всевидячі дрони і пройшли своїми но-
гами агрономи, щоб потім віддати у ро-
боту комбайнам. 

Нині пшеничка, взявши усі соки від 
землі, напившись вдосталь сонячного 
тепла уже готова порадувати хлібо-
робів усім, чого надбала за багато мі-
сяців, тому снують полем комбайни, у 
черзі за зерном нового урожаю стоять 
машини і дбайливо навантажуються 
бункери накопичувачі. 

«Кожні жнива особливі, немає двох 
подібних. Здається добре знаєш поле, 
забезпечив гарних попередників, тех-
ніка підготовлена на відмінно, механі-
затори машини люблять і справжні аси, 
а тут погода вносить свої корективи. 
От  ходиш біля поля, як біля дитини. 

Дивишся, щоб нічого не пропустити, 
вчасно підживити і врятувати від хво-
роб, а потім ще встигнути вихватити 
сухенькою пшеничку. На наших полях  
і війна побувала, і негода, і буревії, але 
зиму ми перенесли нормально. Весна 
була холоднувата, та пшеничка пере-
жила усі незлагоди добре і  тепер кожну 
секунду використовуємо, щоб зібрати 
збіжжя. Результатом поки що задово-
лені, головне устигнути поміж крапли-
нами  дощу зібрати вирощене, – каже 
господар поля Анатолій Анатолійович 
Чорнобай, агроном СТОВ «ІТАЛ ІК». 

Зараз дощиком навіть не пахне, 
комбайни молотять, насилу вдається 
зупинити комбайнерів для фото, бо всі 
розуміють, що сьогодні у них справж-
ня битва за хліб. «Відвоювали у ворога, 
відвоюємо і у негоди», – кажуть ком-
байнери: Валерій Вітер, Василь Зін-
ченко, Євген Король, Микола Рудзиган, 
Дмитро Харченко, Юрій Чужа. Готові 

прийняти золоте зерно водії Анатолій 
Андрієнко, Олексій Калініченко Леніж 
Скринник, Станіслав Скринник, Во-
лодимир Гончар. Бункеронакопичувач 
Віталій Терещенко прагне перевезти 
зерно від комбайна до машини, а Ми-

 Кілька місяців тому у нас виникали серйозні сумніви, чи зможуть 
взагалі на деяких із наших полів працювати комбайни. Довколишні 

села потерпали від війни. Якісь ділянки війна зачепила тільки краєчком, 
десь залишила свої металеві сліди, а деякі чули вибухи ворожих снарядів    

і озивалися болісним стогоном

кола Третяк чергує на полях і береже 
їх від вогню.

Жнива – то пора, що завжди на-
повнює серце радістю, особливо 
приємно, коли сонце, й зерно так і про-
ситься до комбайна, а ще поруч поход-
жають лелеки. То про них кажуть, що 
на полі – два агрономи – людина і птах. 
Обоє знають ціну хліба, обоє думають 
про майбутнє:  дітей і Україну.  Тому 
Україна буде із хлібом!



  3УКРАЇНІ!

 від 3 вересня 2022 року

Тут треба вчасно та якіс-
но посіяти, не проґавити 

жодного дня, земля має бути 
добре підготовленою. Спосте-
реження агрономів показали, 
що у нашій зоні сіяти треба з 5 
серпня, коли у землі є волога. 
Відповідно підбирати гібри-
ди, посівний матеріал. 

А щодо жнив, то  посівні 
площі повинні бути такими 
за розмірами, щоб наявної 
техніки вистачало на опера-
тивне збирання культури, бо 
вчора ріпак стояв ще зелений, 
а сьогодні уже на полі чути 
потріскування, тоді втрати за-
безпечені, отож і жнивувати 
треба тут і зараз», - так про 
ювелірну роботу із ріпаком 
розповідає директор із питань 
рослинництва Станіслав Ко-
шіль. 

Рекомендаціями очільника 
галузі послуговуються агро-
номи, бо кожну погожу годи-
ну із непростого періоду жнив 
використовують із користю: 
уся техніка на полях, машини 
очікують збіжжя, а агрономи 
пильнують за вологістю зерна 
і якістю робіт. 

На ріпаковому полі кипить 
робота, безперестанку снують 
полем комбайни, і хоча парк 
комбайнів у компанії великий, 
є навіть орендовані, бо аграрії 
добре розуміють, що сьогодні 
дорога кожна година. Не знає-
мо, про що насправді думає 
ріпак, але уявляємо, що при-
близно так: «Збери мене, бо 

зараз як трісну!».  Розлогий, 
пишний, поважний і незво-
рушний у своїй впевненості 
ріпак легко скоряється ком-
байновим обіймам. Воно і не 
дивно, бо за кермом сидять 
досвідчені й тямущі спеціалі-
сти: Віктор Смарчевський, 
Олександр Онищенко і Ле-
онід Перескок. Вправно снує 
поміж комбайнами бункеро-
накопичувач, яким керує Ва-
лерій Кельбах.

Чекають нового врожаю і до-
ставляють його на сушку водії 
Сканій  Віталій Загнибіда та 
Станіслав Бартащук, дещо 
менші машини «Белави»  Пе-
тро Бабенко та Микола Ган-
жа, – завозять зерно на тік.

Тут же поле готується уже 
під посів озимих культур. Ще 

не встигли пройти комбайни, 
як верткий «Джон дір» уже 
виконує свою звичну роботу і 
дискує поле під вправним ке-
руванням Миколи Бабича. 

На посту завжди охорона 
поля – Ярослав Пшеничний, 
його бочка готова допомогти, 
але слава Богу, все добре, бо 
пильнують за полем молоді 
агрономи. 

Олександра Маковського, 
який нині захищає Україну 
на передовій, замінив нова-
чок у «Ниві» - Сергій Батюк, 
тому усі агрономи підтриму-
ють, допомагають і дбають 
про ювелірну справу із виро-
щування ріпаку під пильним 
оком очільника ТОВ «Агро-
фірма Яготинська» Олексія 
Бугая.

РІПАК  - ТО СПРАВА 
ЮВЕЛІРНА

кий у керуванні,  міцний і маневрений 
трактор не раз доводив свої переваги 
перед іншими машинами. Окрім того, 
виробник у кожну нову модель вносить 
якісь доповнення. У щойно придбано-
му тракторі значно зручніша рульова 

ОТРИМАВ КЛИЧКУ – ТИТАН!
колонка, повністю зміне-
но дах кабіни. Керуван-
ня світлом, змивачем ви-
несли нагору і оператору 
стало простіше управляти 
машиною, вийшло ком-
пактніше. Конструктивно 
змінено розміщення гене-
ратора, - усе, щоб машина 
якомога ефективніше ви-
конувала відведені функ-
ції», - зазначив Олександр 
Іванович. 

Сервісний інженер ра-
зом із механізаторами 
прискіпливо оглядають 

машину, заводять і першими огля-
динами усі залишаються задоволені. 
Потиск руки, усі документи передані,  
залишилося лишень побажати машині 
доброї і довгої роботи.

Джон Дір потрапляє до рук перших 

Той, хто колись вирощував ріпак, точно знає, 
що жартувати із ним не можна. 
«Технологічно це дуже складна культура. Досить 

довго ми шукали до нього ключики, намагалися роз-
гадати таємниці, а він стійко тримав позиції. Але 
і здаватися агрономи не звикли, бо ріпак заслуговує 
на увагу. Він вдало вписується у сівозміну, він гарний 
попередник,  це експортна культура і досить вигідна, 
одним словом – чорне золото. А його вирощування – 
то майже ювелірна справа

господарів – це Володимир Петро-
вич Миронов і Василь Васильович 
Кудлюк. Про обновку говорять, що 
трактор – Огонь! Кажуть, що у кори-
стуванні максимально простий. Усе у 
ньому зроблено для того, щоб опера-
тор концентрувався на полі, а не на 
управлінні: мінімум кнопок, сенсор-
на панель.  Назву йому поки що не 
дали. Відразу хотіли навіть назвати 
Мурзіком, бо працює тихо, наче мур-
чить, але потім вирішили, що не го-
диться такому серйозному трактору 
носити таке кошаче ім’я, тому, пора-
дившись, вирішили назвати Титан. І 
це правильно, бо як і міфічні істоти 
цей велетень розумний, сильний і ве-
личний, тепер він служитиме людям 
і допомагатиме ростити хліб. Гарної 
роботи нашим машиністам і вітаємо 
Титана в «Ниві»!



«НИВА» -  4

ПРОФЕСІЯ НА ВСІ ЧАСИ

 «Перевесло» №9(27)

Є професії сучасні, що народилися кілька років тому, приміром, як ІТ фахівець. Є ті, представники 
яких – рідкість, як боднар. Але є професії на віки. Поруч із аграрієм – це будівельник! У хліборобів 
і будівельників багато спільного. І ті, і інші вирощують. І ті і інші служать людям. Напередодні 
Дня будівельника разом із директором з будівництва Віталієм Божком мандруємо виробничими 
майданчиками, щоб застати за роботою будівельників

Будівельники – особ-
ливий народ, їм ми 

зобов’язані грандіозними 
творіннями і навіть ше-
деврами, які милують око, 
вони зводять будинки і 
офіси, виробничі примі-
щення і розкішні архітек-
турні споруди. Недарем-

но архітектуру називають 
застиглою музикою. А ще 
будівельники – збірне по-
няття. Муляри, столяри, 
каменярі, покрівельники,  
електромонтажники, елек-
трогазозварники, малярі, 
лицювальники, обробни-
ки. Органічною частиною 
будівельного підрозділу є 

спеціалісти із будівельних 
машин та механізмів. 

Словом – усі, хто має 
відношення до створення 
чогось нового. 

«Будівельний підрозділ 
«Ниви Переяславщини» 
створено у 2008 році, піс-
ля зведення першого тва-
ринницького комплексу. 

Підрядником була Сум-
ська будівельна органі-
зація, вона майже у пов-
ному складі перейшла у 
«Ниву». А директором з 
капітального будівництва 
було призначено Анатолія 
Федоровича Єшенка. «Я 
отримав посаду дирек-
тора у вересні 2021 року. 

За ці роки будівельний 
підрозділ збудував 11 тва-
ринницьких комплексів, 
усі існуючі у компанії еле-
ваторні потужності, завод 
із рендерингу, до речі ми 
перші в Україні, які вве-
ли його у експлуатацію 
через електронну систему 
подачі документів уже під 

час воєнних дій. 
Також нами зведені сотні 

кілометрів бетонних доріг, 
склади, будинки, магази-
ни, відремонтували і збу-
дували багато благодійних 
об’єктів, мережу фірмових 
магазинів, а про ремонти 
приміщень навіть говори-

ти не приходиться. Тільки 
в цьому році відремонту-
вали усі зернові склади, 
щоб забезпечити належні 
умови для зберігання зер-
на, з огляду на непрості 
умови цьогорічних жнив.

   Нині будівельники – це 
злагоджений  і згуртова-
ний підрозділ, який може 
виконувати роботи будь-я-

кої складності, із чітким 
розподілом обов’язків, 
відпрацьованою взає-
модією і високопрофесій-
ними кадрами. Загалом це 
від 100 до 200 працівників 
у різний період, 7 викон-
робів, геодезист, проєкт-
ний відділ – архітектор 
та інженер-проєктуваль-

ник, відділ забезпечен-
ня Малихіна Анастасія, 
спеціаліст кошторисного 
відділу Ольга Михайлів-
на Ганжа. До структури 
підрозділу належить та-
кож бетонний завод і цех 
решіток і панелей.  

Кожен із виконробів 
закріплений за певною 

ділянкою роботи, контро-
лює і веде будівництво», 
- так про будівельників 
«Ниви» говорить його 
очільник Віталій Божко. 

«Напередодні професій-
ного свята вітаємо наших 
будівельників. І весь цей 
рік, і свято не було про-

стим для наших колег, але 
ми це пройшли, ми зберег-
ли команду і знову маємо 
надію на нове будівни-
цтво, а значить, буде робо-
та людям і можливості для 
розвитку виробництва. 

Вітаємо колег і бажаємо 
міцного, як бетон найви-

щої марки, єднання ко-
лективу, надійного даху 
над головою, мирного і 
безпечного, злагоди у ро-
динах, професійного зро-
стання і Перемоги на усіх 
фронтах», - зазначив ди-
ректор компанії Віталій 
Шакель.
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Відразу робота базува-
лася на потребах гро-

мад, де працює компанія, в 
основному це була допомо-
га освітнім закладам. Чого 
ми тут тільки не робили 
– купували комп’ютери і 
проводили Інтернет, встав-
ляли вікна, прокладали во-
допровід, утепляли фасади, 
перекривали дахи і навіть 
будували приміщення дитя-
чих садочків.

Наступний напрямок – 
турбота про медичну га-
лузь, ми допомагали медич-
ним закладам, доплачували 

лікарям, купували облад-
нання, облаштовували Пун-
кти базування екстреної ме-
дичної допомоги, купували 
засоби захисту і надали ліки 
першої допомоги.

Не залишався поза увагою 
розвиток спорту: ми підтри-
мували команди, купували 
форму, обладнували шкіль-
ні стадіони, купували м’ячі 
і проводили турніри. 

Окремо була робота із 
відродження духовності. 
Важко назвати район Ліво-
бережжя Київщини, у яко-
му «Нива» не допомагала 
б зводити культові споруди 
чи обладнувати їх, Храми 
у Черняхівці і Ничипорівці, 
Свято- Троїцький собор Яго-

тинської громади, капличка 
у Новій Оржиці і  церква у 
Вознесенському Згурівської 
громади, масштабний про-
ект із відновлення козацької 
церкви у селі Гостролуччя 
Баришівської громади.

Окремий напрямок – про-
екти допомоги пайовикам 
компанії і малозабезпече-
ним жителям. За усім цим 
мільйони гривень і сотні 
людей, які в той чи інший 
спосіб долучалися до цієї 
роботи. 

Часто чуємо запитання 
типу: для чого це сільсько-
господарській компанії? На 
це питання неодноразово 
відповідав власник «Ниви 
Переяславщини» Олек-
сандр Мостіпан:

«Бізнес, якщо він справж-
ній, повинен не тільки за-
робляти, але і брати на себе 
відповідальність за людей 
і місцевість, де працює. 
Бізнес уже по своїй при-
роді завжди несе зміни і ці 
зміни стосуються не лише 
осучаснення і модернізації 

виробництва, але і зростан-
ня людей, їх благополуччя 
і особистісного росту. Це 
відродження персональ-

ної відповідальності, щоб 
змінювати не лише себе, а 
змінювати життя громади і 
навіть цілої країни. Той, хто 
хоч раз був причетний до 
системної благодійної робо-
ти, уже не забуде цього ніко-
ли. Тому ми хочемо, щоб у 
кожного співробітника ком-
панії, у кожного українця 
була  звичка робити добрі 
справи, і щоб це було си-
стемно й цілеспрямовано. 
А із маленьких змін згодом 
виростають великі, що змі-
нюють світ навколо тебе».

Саме тому сьогодні, як 
і щомісяця, колеги розно-
сили продуктові набори 
одиноким літнім людям, і 

у 165 будинків у різних се-
лах знову прийшла, хоч і 
маленька, але радість, бо у 
Бога немає інших рук, окрім 
людських. Серед тривожних 
вістей і фронтових новин 
так важливо знати, що ти 
не сам, що в цьому місяці, 
як завжди, прийде «Нива», 
щоб побажати доброго здо-
ров’я, пригостити смаколи-
ками і запевнити, що Пе-
ремога зовсім близько, що 
ЗСУ докладають зусиль, а 
вся Україна працює на Пе-
ремогу.

У БОГА НЕМАЄ ІНШИХ РУК, ОКРІМ ЛЮДСЬКИХ

Благодійність, допомога іншим – завжди була прерогативою людей 
самодостатніх і великодушних. Саме відчуття того, що ти зміг, зумів 
комусь допомогти – викликає моральне задоволення, тому сяючі очі 
дитини,  вдячна усмішка старенького, подяка від багатодітної мами, – 
то реально велика нагорода для того, хто допомагає. «Група компаній 
«Нива Переяславщини» опікується благодійними справами уже давно. 
Відразу це було епізодично, але з часом ми зрозуміли, що кількість добрих 
справ, які ми проводимо, кількість проектів уже така значна, що ними 
не можна опікуватись паралельно із основною діяльністю, тому з’явився 
благодійний фонд...

 Виробництво, якими б передо-
вими технологіями не користу-
валося, неможливе без головного 
свого учасника – людини. Сучасні 
машини і механізми, передові тех-
нології, видатні досягнення – усе 
це плід діяльності людини. Вреш-
ті-решт саме вона кінцевий спо-
живач усіх благ і їх творець. 

Будинки і надточні комп’ютер-
ні системи, вишукані продукти і 
найстильніший одяг -  усе заради 
задоволення її потреб, тому саме 
вона є найвищою цінністю і голов-
ним капіталом виробництва

  За багато років нашої діяльності у 
нас склалися свої корпоративні прави-
ла і з’явилася своя філософія бізнесу, у 
якій колектив співробітників – це ос-
нова підприємства, його рушійна сила 
і основний двигун розвитку. Саме тому 
турбота про кожного співробітника, 
його життя і здоров’я – така ж важли-
ва складова виробництва, які і будь-яка 
інша. Звідси особлива увага до охорони 
праці.  

Частину обов’язків підрозділу взя-
ли на себе медики. Сьогодні їх у Групі 
компаній двоє – Марина Василівна Тка-
ченко та Аліна Володимирівна Карпо-

ва. Зазвичай працівники звертаються 
до них по імені чи по батькові, але між 
собою ласкаво називають сестричка-
ми. Нині важко уявити «Ниву Переяс-
лавщини» без її медичних сестричок 
-  швидкої допомоги і віддушини ком-
панії. 

Вони перші,  до кого звертаються пра-
цівники із поганим самопочуттям, тут 
розрадять, заспокоять, поміряють тиск 
і зроблять усе, щоб покращити стан. 
Географія роботи медсестер – широка, 
вони проводять медогляди водіїв перед 
виїздом на лінію, контролюють стан 
здоров’я працівників та вчасне проход-
ження ними періодичних медоглядів, 
додержання колегами режиму праці та 
відпочинку. 

Зазвичай ми не дуже дбайливо стави-
мося до свого здоров’я, тому медичні 
сестри не дозволять знехтувати реко-
мендаціями лікарів після проведеного 
медогляду і нагадають про необхід-
ність дообстеження чи курс лікуван-
ня, який потрібно пройти. А ще наші 
медсестри допомагають дбати про себе 
і вести здоровий спосіб життя. Вони 
завжди готові розповісти і показати на 
прикладах, як надати домедичну допо-
могу і не розгубитись у критичній си-
туації. 

робою.
Ми їх застали за ще однією доброю 

справою – формуванням аптечок. Раз 
на рік вони переглядають наявні аптеч-
ки і формують нові. Цього разу це були 
38 аптечок для легкових автомобілів 
та 74 для автобусів, вантажних авто, 
м’ясовозів і комбікормовозів. Усе скла-
дається відповідно до вимог. Тут засо-
би екстреної допомоги «на всі випадки 
життя»: знеболювальні і кровоспин-
ні, протизапальні і антиалергічні, за-
спокійливі, серцеві, засоби при підйомі 
АТ, сорбенти. Тут же усе для першої 
допомоги при порізах і подряпинах: 

йод, перекис водню, кровоспинні губ-
ки, стерильні серветки, бинти, джгут, 
еластичний бинт. Робота відповідальна 
і обидві наші медичні сестрички вико-
нують її швидко і злагоджено. 

Часто колеги, прямуючи до медпун-
кту, кажуть, що йдуть по здоров’я, сьо-
годні здоров’я взяло і помандрувало 
до них, бо у кожній із аптечок турбота 
і піклування, а ще не просто необхідні 
лікарські засоби, а й щирі побажання 
від дівчат доброго здоров’я. Так і буде, 
бо медичний підрозділ працює на ре-
зультат.

ОСОБЛИВИЙ МЕДИЧНИЙ ПІДРОЗДІЛ «НИВИ»
Справжню бойову 

школу виживання 
пройшли медпра-
цівники компанії 
під час епідемії ко-
ронавірусу, вони 
робили швидкі те-
сти і забезпечували 
захисними маска-
ми й дезрозчинами  
усіх співробітників   
компанії, телефо-
нували, допомага-
ли, підтримували й 
були на передньому 
краї боротьби із хво-
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Чого тільки не  виро-
бляють із бетону: мости 
і дороги, арки і куполи, 

підлоги і навіть вази. Наша 
спеціалізація – це стінові па-
нелі і решітки, а виконують цю 
роботу справжні спеціалісти 
своєї справи. 

Почалася ця історія багато 
років тому, коли власник Гру-
пи компаній «Нива Переяслав-
щини» Олександр Мостіпан 

вирішив, що без власного 
будівельного підрозділу не 
обійтись. Компанія уже звела 
перші комплекси, уже спробу-
вала працювати із будівельни-
ками-підрядниками і виріши-
ла, що належної якості робіт 
можна досягнути лише, коли 
будівництво буде під постій-
ним контролем. Так поступово 
з’явилися будівельники, а за 
ними і вузькі спеціалісти із бе-
тонних робіт. 

Цех решіток і панелей – ще 
одна частина будівельного 
підрозділу, як наступний етап 
включення будівельників до 
роботи компанії. Хоча вироб-
ництво і невелике, тут зайнято 
всього 15 осіб, і то не весь час, 
а по мірі необхідності, але ро-

боту вони роблять неоціненну, 
бо саме завдяки їх зусиллям 
народжують будівлі наших 

тваринницьких комплексів. 
Про особливості їх роботи го-
воримо із виконробом і кура-
тором об’єкту Русланом Пер-
цовим.

«Бетонні вироби – то не 
зовсім про- ста справа, бо 
р о б о - та потребує 
з о с е - редженості 
і знань. Тонкощі 
з а л е ж - н о с т і 
бетону від дозування, 
температу- ри, міцність 
і зносо- с т і й к і с т ь 
виробів – це все не 
просто нюан-
си, це основа 
виробництва, 
тому бетоняр – 
професія відповідаль-
на. Та і виробництво не 
стоїть на місці, постій-
но змінюємось, вдо-
сконалюємось. 

Одне із вдоскона-
лень – нові зварю-
вальні пости. Всі наші 
конструкції – це залі-
зобетон, значить є ар-
матура і потрібні зва-
рювальні апарати, ви-
тяжки, окремі примі-
щення. У результаті 
покращилася якість 
робіт, умови праці. 
Раніше арматуру, металовиро-
би нарізали вручну, різаком, 
нині тут стоїть спеціальний 
апарат, тому усі процеси при-
скорились, а кількість відходів 
скоротилась. Задіяли також 

плазморіз і здешевили процес. 
Склад співробітників незмін-
ний, кожен знає свій процес 
і роботу виконує якісно», - 

зазначає виконроб.
У двох окремих це-

хах виготовляються 
решітки і панелі. 
Стінові па-

н е л і 
р і з н о ї 

конфігурації 
– з віконни-
ми, дверни-

ми от-
ворами, 
г л у х і , 
п л и т и 
огорожі, 
дорожні 
плити - 
усе, щоб 
у ре-
зультаті 
скласти 
тварин-
ницький 
к о м -
п л е к с , 

а у цеху решіток виготовля-
ються решітки для щілинної 
підлоги. Спеціальний склад 
бетоносуміші, засоби для ела-
стичності змішуються і укла-
даються у форму, попередньо 

ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ ГІРСЬКОЮ СМОЛОЮ
Ви будете здивовані: до чого тут сільськогосподарська компанія і гірська 

смола, але зв’язок між цими поняттями таки існує, бо саме так – гірська 
смола, із латини перекладається слово бетон. З’явившись у користуванні 
більше 4000 років тому, бетон міцно посів лідируючі позиції у будівництві 
і наразі іншого матеріалу, який міг би з ним конкурувати, людство не 
вигадало

змащену мастилом, майже тобі 
форма для випічки печива, 
тільки вироби тут не випіка-
ються, а вистоюються після 
вібростолів. Якихось десять 
хвилин і решітка готова. Із па-
нелями складніше, бо тут ще 
потрібно дбати про витримку 
бетону у теплі, про утеплен-
ня мінеральною ватою. Строк 
експлуатації мінімум 50 років, 
тому усе повинно бути надій-
но. Воно так і буде, бо неда-
ремно бетон називають гірсь-
кою смолою.

Життя сотні разів до-
водило, що будь-яка 

справа буде зроблена, якщо 
є бажання, дружна команда і 
спільна мета. Нині мова піде 
навіть не про чергову допом-
огу компанії Збройним силам 
України, про це обов’язково 
розповімо окремо, мова про 
спільноту і про те, як міцніє 
команда. 

«Основні виробничі потуж-
ності компанії розташовані 
у Студениківській громаді, 
більшість працівників – міс-
цеві жителі, тому коли до нас 

звернувся мешканець села Пе-
реяславське, депутат Студе-
никівської ради Сергій Григо-
рович Адаменко, ми не могли 
відмовити. На «Ниві» працю-
ють його батьки. Нині Сергій 
Адаменко на передовій, він 
заступник командира батареї 
гаубичного самохідно-арти-
лерійського дивізіону і йому 
потрібен мобільний і швид-
кий автомобіль. До цього ком-
панія віддала на ЗСУ вже 18 
автомобілів, і багато наших 
працівників, хотіло долучи-
тися до допомоги. Тому у цієї 

машини буде особлива енер-
гетика. 

Колектив компанії молодий і 
завзятий, звідси виникла купа 
креативних ідей: влаштувати 
ярмарок виробів, виготовле-
них окремими підрозділами, 
розіграти безпрограшну лоте-
рею. Ми погодились і підтри-
мали, бо спільна дія гуртує і 
об’єднує колектив. Загалом з 
усіх видів акцій було зібрано 
116 тисяч 730 гривень. Загаль-
на вартість автомобіля 300 ти-
сяч. Майже 200 тисяч додає, з 
ініціативи власника компанії 
Олександра Мостіпана, Гру-
па компаній «Нива Переяс-
лавщини»! Дуже скоро до 
сміливості і героїзму наших 
хлопців додасться «пекель-
на» нивівська тачка. А «Нива 
Переяславщини» працює на 
продовольчу безпеку, дбає 
про урожай і виробляє м’ясні 
смаколики, в повному обсязі 
сплачує податки  і всім колек-
тивом наближає Перемогу», - 
коментує акцію директор ком-
панії Віталій Шакель. 

Просто дивовижно, скіль-
ки чудесних історій сталося 
у «Ниві» впродовж усього 
процесу збирання коштів на 
бойову тачку. Відразу відділи 

вигадали, що можна вигото-
вити, щоб воно згодилося у 
господарстві і хтось захотів 
його придбати. Підійшли 
творчо. Звідси ремонтна май-
стерня ЕКХП виготовила 
дуже потрібну у господарстві 
річ – мангал, а ще замашні 
попільнички, хімлабораторія 
заготувала чарівний еліксир, 
напекла коржиків, пшеничний 
буханець, виготовили також 
резиночки для волосся. Ман-
гал виставили на аукціон і 
продали за три тисячі гривень.

Будівельники виготовили 
підставки для дров та кор-
зинки під напої, годівниці 
для птахів і навіть дерев’яний 
торт, який і пішов на аукціон.

Відділ охорони праці про-
понував емоцію: тут можна 
було самотужки розписати 
футболку, виготовити оберіг 
чи пограти із бульбашковим 
слоном. 

Їдальня наготувала таких 
смаколиків, що у присутніх 
аж подих перехоплювало. 

Адміністрація та торговель-
ний відділ дивували солодо-
щами. Бухгалтери та економі-
сти намагалися їх перестриб-
нути і щосили закликали на 
свою смакоту.

Технологи перевтілились 
у барменів та кулінарів  про-
понували вироби на будь-яки 
смак. 

А фермерське господарство 
«Щедра нива Яготина» було 
готове поділитись добірними 
дарами поля.

Окрім ярмарку продали аж 
250 квитків на 50 тисяч гри-
вень. А підігріти інтерес взя-
лася компанія і подарувала 
сертифікати   на продукцію ТМ 
«П’ятачок» від 500 до 3 тисяч 
гривень. А ще 15 щасливчиків 
отримали електротовари – від 
електрозварювального апа-
рата до болгарки і тримера. 
Таким чином лотерея справ-
ді стала безпрограшною, бо і 
кошти на автомобіль збирали 
і отримали хвилини розради у 
такий тривожний час. Усі при-
зи надала компанія. 

Щира вдячність усім коле-
гам, хто долучився. Бо були 
такі, як Людмила Василівна 
Серга, яка придбала 30 квит-
ків, і отоварені сертифікати 
на продукцію також пожерт-
вувала на ЗСУ, вони поїдуть 
разом із тачкою. Так само свої 
сертифікати на фронт віддали 
електрики.

Отака чудова подія у нас 
відбулася, тепер очікуємо 
на «пекельну» тачку. І вона 
обов’язково буде, бо за справу 
береться «Нива Переяславщи-
ни»!

ТАЧКА БУДЕ!  ЗА СПРАВУ БЕРЕТЬСЯ «НИВА»!
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«Останні шість місяців ми 
невтомно працювали, часом 
без відпочинку, бо кожен 
добре розумів: на нас ле-
жить забезпечення земля-
ків продуктами харчування. 
Ми трудились, коли поруч 
гриміли бої, сіяли відразу 
після проходу вибухотех-
ніків, виконували свою що-
денну роботу, тримали свій 
продовольчий фронт. Війна 
позбавила нас, наші родини, 
особливо наших дітей, зви-
чайних людських радостей, 
тому «Нива Переяславщи-

ни» хоче повернути нашим 
дітям шматочок дитинства 
і саме таким чином відзна-
чити День Незалежності», 
- такими словами привітав 
присутніх директор ком-
панії Віталій Шакель. 

А вітанням від власни-
ка компанії,  Олександра 
Мостіпана, було саме дій-
ство. Запросили на нього 
співробітників компанії ра-
зом із другою половиною – 
чоловіком чи дружиною та 
діточками. Чого тут тільки 
не було. Про першу части-
ну свята – благодійний яр-
марок, ми вже розповідали. 
Але дорослі щосили поста-
ралися і для малечі. Органі-
затори події знали статисти-
ку і вік юних гостей, тому 
заняття були для всіх віко-
вих груп. 

Найменші могли спусти-
тись із велетенської гірки, 
пострибати на батуті чи 
політати високо-високо на 
«батутних» резинках. Роз-

раджували малечу анімато-
ри, захоплювало бульбаш-
кове шоу, дивував фокусник, 
а личка були розфарбовані 
майстрами боді-арту. При-
чому насолоджуватись усім 
можна було безкоштовно і 
скільки захочеться. 

Для дітей старшого віку 
працівники влаштували со-

ДЕНЬ РОДИНИ У «НИВІ»

лом’яний лабіринт. Правда 
діти поступово його вдо-
сконалили і ганяли просто 
зверху.

Для підлітків служба 
безпеки «Ниви» організу-
вала цілий воєнний вишкіл 
у військово-патріотичному 
дусі. Тут можна було по-
вправлятися із розбирання 
автомата, у стрільбі із арба-
лета та лука,  пневматичної 
гвинтівки з оптичним при-
цілом, пневматичного пісто-
лета, постріляти зі зброї для 
стрітболу. 

Заняття було настільки 
захопливим, що не раз гонг 
на пневматичному рубежі 
озивався не лише гулом, 
але і захопленими вигуками 
хлопчаків та чоловіків. 

І звичайно, навіть най-
захопливіші розваги не 
обійдуться без маленького 
перекусу. Цього разу на пе-
рекус «Нива» приготувала 
справжній узбецький плов, 
який красномовно закли-
кав: «Страва від захисника 

РОДИНА
«Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу», - так твердить народна мудрість. 

Немає нічого дорожчого за усмішку дитини, лагідні слова дружини, міцне чоловіче 
плече і мудру батьківську пораду. Втілювати цю істину на практиці взялася Група 
компаній «Нива Переяславщини»  і провела День родини

для козачки й козака!» , - 
від служби безпеки. Чоти-
ри смажені поросята – від 
справжніх віртуозів страви 
«порося в бочці». Солодо-
щі від їдалень та матусь, які 
виставлялись на благодій-
ному ярмарку. Страшенно 
смакували і свіжозварені у 
польовій кухні качани, сто 

літрів лимонаду було випито 
блискавично, а з морозивом 
взагалі якась дивна історія. 
Воно потрапляло на щічки, 
одяг, руки і залишалося ще 
і для мами, якесь просто не-
скінченне морозиво!

Малеча розважалась, 
стрибала, веселилась, і на-
віть створила власний мис-
тецький шедевр під назвою 
«Нива очима дітей», який 
урочисто презентували ди-
ректору компанії, у май-
бутньому він слугуватиме 
гарантом прийому на ро-
боту юних художників. На-
прикінці свята діти подару-
вали Віталію Шакелю коро-
вай із зерна нового урожаю, 
зібраного нашим відділом 
рослинництва, який тут же 
по-братськи поділили між 
усіма присутніми. 

Ну що ж посвята малечі 
у родину «Ниви» відбула-
ся! Тепер будемо рости ра-
зом. Дай тільки, Боже, миру 
Україні!



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

У Козлові 12-го червня зустріла 
65 років Жуль Любов Григорівна, 
70 - Матюхіна-Калаянова Ольга 
Миколаївна (18.08), 85 -Заноз Ольга 
Василівна(06.08)!  У Любомирівці Ве-
ресенко Галина Андріївна зустріла 
60-річчя 3.08, 75 - Ткаченко Ганна 
Іванівна(27.08)!

Прихильності долі вам!

У с. Русанів 70 років 
відзначили СОЛОВЕЙ НАТАЛІЯ 

ГРИГОРІВНА  (1.08) та Соловей 
Микола Андрійович(7.08),  75 - 
Павлик Петро Григорович (2.0.8), 85 
- Міщенко Ганна Федорівна(15.08), 
Гринь Петро Федорович(8.08) та 
ЛІТКОВСЬКА ГАННА ПЕТРІВНА 
- 10.06! 

Щастя , сонячних днів до наступних 
життєвих дат!

У Сомковій Долині 
весело зустріли: 60 років 
- Боднарчук Галина Ми-
хайлівна(22.08), 70- Дуда 
Катерина Миколаївна 
(23.08)!  Черниш Наталія 
Степанівна  із Положаїв має 
60-річчя(13.08),  а Підгорна 
Тетяна Олексіівна-65(17.08)!

Мирного літування!

Наші віншування 
у сонячні оселі Вознесен-
ськогого, де 9.08 65  років 
святкувала Воробей Та-
мара Миколаївна,  17.08 
- Лутченко Валентина Ка-
линічна  - 70, 75 - Ющенко 
Катерина Іллінічна(26.08), 
80- Корбачова Надія 
Хомівна(13.08)! Миру та 

злагоди!

Стара Оржиця  віта-
ла Старовойт Ганну Мико-
лаївну(29.08) та Кудінову 
Тамару Михайлівну(21.08) зі 
65-річчям, зі 70-річчям - Воло-
шину Ганну Іванівну (20.08), 
80 - Ющенко Марію Іванівну 
(7.08) та Опришко Віталія 
Федоровича(12.08)! Хай доля 

буде прихильною!

У Студениках свят-
кувала  75-річчя Рокоча Надія 
Миколаїна - 6 серпня! У Двір-
ківщині 65 років 26.08 - Мако-
вецька  Тамара  Григорівна та 
Батрак Марія Федорівна(5.08), 
80 -  Шелудякова Маргарита 
Леонідівна(23.08), 85 - Сай  
Ганна  Василівна(5.08)! Миру 

і щастя!

4.08 зустріли 65-літ-
тя Ясько Віра Миколаївна 
та Пушня Тетяна Миколаїв-
на, 70 - Щербак Любов Сте-
панівна(22.08),  Богдан Лідія 
Іванівна(17.08) та Ляшко Ка-
терина Василівна(23.08),75 
- Федорова Надія Михайлів-

на(7.08) із с. Гостролуччя!  
Зичимо щастя і щедрот 

земних!

У Новій Оржиці 60 
років зустріла 10.08 Хижняк 
Валентина Іванівна, Дьог-
тяр Віра Миколаївна - 65 
- 27.08, 75 - Турчина Галина 
Петрівна -3.08!

У с. Ничипорівка 20-го 
серпня святкувала 65-річчя 
Цвірко Ольга Юхимівна!  

Миру і щастя! 
   Многії літа!

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- 3000 примірників

У ЯБЛУНЕВОМУ 60 -річчя  
відзначили  Мосейчук Ніна Вік-
торівна(2.08) та Вовженець Таміла 
Миколаївна(29.08), 65 - Рудик 
Богдан Іванович (5.08), 70-Громо-
вий Григорій Семенович(16.08) 
та Бугаєнко Володимир Івано-
вич(13.08), 75-Олещенко Раїса Ми-
колаївна(14.08) та Кононова Ган-

на Іванівна(23.08)! Многії літа!

Магнітні буріу вересні 2022 року. 6 вересня: сильна магнітна буря, варто поберегтися. 10 вересня: слабка.13 вересня та 16 вересня очікують 
середні магнітні бурі. 22 вересня: слабка сонячна активність. 26 вересня: сильна магнітна буря. Можливі слабкість і головний біль. 

У с. Переяслаське 21 
червня 60-річчя зустрів  

Овчарик Григорій 
Іванович.

У Паришкові 9.08 
зустріла 60-ліття Ященко 
Надія Сергіївна, 75 -19.08 
-Цесарь Ніна  Антонівна! 

Многая-многая літа 
бажаємо! 
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Василь ніколи так не 
хвилювався. Ще вчора він 

бачив у снайперський приціл 
клятих рашистів, а сьогодні він 
уже мчить до Києва у салоні 
шикарного авто з кортежу самого 
Президента. Він перебирав у 
пам'яті усі 8 років служби і думав, 
де міг “проштрафися”! “Святі усі на 
небі”, - пригадував батькові слова, 
але легше не ставало. Пригадує 
першого вбитого москаля, який 
засів за деревом у лісосмузі і 
коригував вогонь ворожої артилерії. 
Кажуть, що обличчя першої жертви 
запам'ятовується назавжди, але в 
нього не було ні жалю, ні страху. 
Адже саме цей покидьок скоригував 
вогонь на дитячий садок. Його серце 
було холодним, а постріл - влучним. 
Навіть на такій віддалі куля влучила 
в район серця.

Відтоді їх були сотні. Не лічив. 
Особливо після Бучі та Бородянки. 
Про ті звірства хлопці на “передку” 
довідалися першими. І вже взагалі 
перестали спати. Вони чатували на 
клятих орків цілодобово. “За Бучу”, 
- хтось надряпав на стіні бліндажа 
патроном. І тоді кожен приходив 
і ставив паличку. Незабаром уся 
стіна була в паличках. А потім за 

Маріуполь...
Пролітав перший сніг, але на душі 

було тепло. Тепло від того, що все 
скінчилося! Комбат викликав його, 
коли всі ще спали і обняв міцно, 
ледь не задавив. “

- Ми перемогли! Армія рашистів 
деморалізова, вони втікають з нашої 
землі, кидаючи техніку. Полонених 
тисячі! Міжнародний трибунал 
засудив путлера до довічного 
ув'язнення, проте він застрелився. 

Принаймні так кажуть. Гадаю, 
хтось з його оточення постарався.

Командир говорив тихо, але я не 
втримався. Вибіг з бліндажа і на 
всю горлянку закричав:”Перемога!“ 
Що там зчинилося... Стрілянина 
здійнялася неймовірна, хтось гатив 
з танка, але крик “Перемога!” був 
гучнішим за постріли. Комбат 
затягнув мене в бліндаж і голосно 
промовив:

- Збирайся, за тобою приїхав 

президентський кортеж.
- Навіщо?
- А це державна таємниця. 

Збирайся, “Невловимий”...
Нашвидкуруч попрощався з 

хлопцями і ось після кількох годин 
дороги від Донецька ми в'їжджаємо 
до столиці. Проте Київ було не 
впізнати. Всі вийшли на вулиці, 
влаштували народні гуляння. Небо 
почервоніло від фейерверків, а на 
дорогах зробилися кілометрові 
затори. 

Авто зупинилося біля “ПРЕМ’ЄР 
ПАЛАЦУ”.Люди стояли по обидва 
боки шеренгами і щосили плескали 
в долоні. Я теж намагався потиснути 
всі руки, але їх було забагато. Коли 
зайшов до свого номера, до мене 
випорхнули, як двоє горобенят, мої 
донечки. А дружина стояла біля 
вікна і ридала...

На ранок за мною заїхали ті 
самі авто. До початку Хрещатика 
домчали швидко, а зустрічав сам 
Міністр оборони. 

- Ну що ж, герою, ось вам 
повержений прапор раші. Очолите 
колону, пронесете перед трибуною і 
вкинете його до багаття. А пізніше 
підійдете до трибуни, де Президент 
України вручить Вам нагороду.

- Та я що, є хлопці дійсно 
безстрашні...

Але його слова потонули у 
потужному: ”Слава Україні! Героям 
слава!”...

М. Синевир

Незабутній день


