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Слово від редакції

ВЕСНА КЛИЧЕ...

У ці передпасхальні дні пригадалася мені одна подія з моєї 
практики на останньому курсі педагогічного училища. Зайшовши 
одного разу до аудиторії, відразу відчув у повітрі якусь напругу. Не 
подавши виду, привітався з учнями та попросив сісти. Перешіпту-
вання не вщухали, тож попрохав у найсміливішого розповісти про 
наболіле. І тут діти зізналися. що їм не дозволяють брати участь в 
освяченні пасок, а це,мовляв, справа кожного...

Я поставив питання інакше: «У вас як у тому прислів’ї: «Як не 
прийду до церкви. а там усе паски святять!». Хто справді вірує 
і кому дозволяє здоров’я, той спочатку дотримується 40-денного 
посту, згодом бере участь у Богослужінні, що триває цілу ніч, а 
тоді вже приступає до обряду освячення. Ви готові до цього?»

Погодилися далеко не всі. Але більшість класу виконала до-
машнє завдання: почали постувати, а коли дійшла справа до Пас-
хальної ночі, я пішов до директора школи і попередив, що діти 
з метою ознайомлення з церковними традиціями хочуть взяти 
участь у богослужінні. 

... Після кількахвилинної паузи директор прийшов до тями 
(часи були для віри не найкращі), і заявив, буцім він  нічого не чув 
і все на моїй  відповідальності. Ми таки пішли до церкви цілим 
класом, і всі діти стійко витримали всеношний обряд. І досі вдячні 
мені за ту ніч, яка відкрила їм очі Віри!

Проте піст не стільки обмеження в їжі, у піст слід максималь-
но відсторонитися від гніву, образ, засудження, потрібно робити 
більше добра оточуючим.

У період Великого посту не можна вінчатися, веселиться, про-
водити гучні вечірки.

Не можна лінуватися і піддаватися негативним почуттям: 
агресії, злості, заздрості, конфліктам.

Не можна сваритися з оточуючими, особливо – з близькими. 
Це гарантовано залишить неприємний відбиток в душі кожного 
вірянина. Але усе це - похідні від Сили Віри Кожного!
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КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

БУДІВНИЦТВО «ЦЕНТРУ 
ЖИТТЯ» В БОРИСПОЛІ

На базі Бориспільської багатопро-
фільної лікарні інтенсивного лікуван-
ня розглядають можливість створення 
«Центру життя».

Відповідний проєкт презентували 
керівники Бориспільської громади в 
Київській облдержадміністрації 25 бе-
резня.

Як зазначили під час презентації, 
минулого року в рамках програми 
Президента України «Велике будівни-
цтво» Бориспільську БЛІЛ капітально 
відремонтували. Так, у медзакладі:

◾повністю оновили інфекційне від-
ділення та лікувальний корпус;

◾обладнали ендоскопічний кабі-
нет та спеціальне приміщення для 
магніторезонансної томографії;

◾встановили нове лікувальне та 
діагностичне обладнання;

◾у приймальному відділенні об-
лаштували сучасні дитячий та дорос-
лий блоки інтенсивної терапії для не-
відкладної допомоги.

Після закінчення всіх робіт лікар-
ню передали на баланс міста. Єдине, 
що залишилось оновити в медичному 
комплексі, – це пологовий будинок.

ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-
ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Математика є унікальним засобом 
формування не тільки освітнього, а 
й розвивального та інтелектуального 
потенціалу особистості. Чітка 
логічна схема міркувань, точність, 
лаконічність мови, системна 
послідовна аргументація − усе це 
сприяє вихованню розумової культури 
здобувачів освіти.

25 березня в он-лайн режимі на 
платформі ZOOM відбувся науково-
методичний семінар професійної 
спільноти вчителів математики та 
фізики Переяславської громади. 
В роботі семінару взяла участь 
консультант ЦПРПП Галина 
Лавренюк.

Досвідом впровадження елементів 
STEM-освіти на уроках математики під 
час розв’язування задач, в проєктній 
роботі та позаурочній діяльності 
поділилась Олена Захаренко, 
вчитель математики Переяславської 
гімназії, яка провела майстер-клас 
«Формування навичок критичного 
мислення учнів шляхом використання 
STEM-освіти на уроках математики».

Під час практичної частини 
майстерки вчитель ознайомила всіх 
присутніх з графічним  калькулятором 
«Десмос», а учасники заходу 
самостійно виконали практичні 
вправи.

ВВОДИТЬСЯ РУХ МІЖМІСЬКОГО 
ПАСАЖИРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ЗА МАРШРУТОМ КИЇВ-ЯГОТИН 

ВІД КУЛЯБІВКИ
На численні звернення жителів 

населених пунктів Кулябівського 
старостинського округу до 
міського голови Наталії Дзюби, 
була організована та проведена 
робоча зустріч із директором ТОВ 
«Підприємство «Троїцька Артіль», 
що здійснює міжміські пасажирські 
перевезення за маршрутом Київ-
Яготин, з метою продовження 
зазначеного маршруту до села 
Кулябівка.

2020-й ЗМУСИВ ПЕРЕОСМИСЛИТИ 
ФІЛОСОФІЮ БІЗНЕСУ

Минулий рік із його локдаунами, карантинними захо-
дами, посушливими й бездощовими місяцями змусив пе-
реглянути своє ставлення до багатьох звичних речей. Які 
досягнення були у компанії у 2020 році, як змінилися під-
ходи до роботи, яким чином складалися обставини, чому 
навчив минулий рік і чи дорого довелося платити за науку 
розповідає власник Групи компаній «Нива Переяславщини» 
Олександр Мостіпан

«Зазвичай березень у нас не тіль-
ки перший місяць весни і місяць 
народження компанії, але й час для 
усвідомлення та аналізу року мину-

лого. При усій своїй неординарності 
й непередбачуваності минулий рік 
змусив нас по іншому поглянути на 
компанію, навіть, я б сказав, пере-
осмислити філософію бізнесу.

«Нива Переяславщини» завжди 
тяжіла до напрацювання своєї влас-
ної ніші у сільськогосподарському 

виробництві, а цей рік дозволив 
усвідомити, що ми не просто виро-
бляємо конкретний продукт, пропо-
нуємо споживачам м’ясо чи ковбас-

ні вироби, ми усі разом формуємо 
емоції, адже їжа, окрім усієї своєї 
користі, ще приносить задоволен-
ня, робить життя смачним. Звідси й 
слоган компанії: живіть смачно!

Компанія — це не тільки про-
дукція, це виробничі потужності, 
це зв’язки із довколишнім світом, 

це стосунки із громадами і люди, 
якій у ній працюють. Усе це разом 
дозволило зрозуміти, що трима-
ючись купи і допомагаючи один 
одному, можна пережити важкі 
часи, а зберігши людей, уже потім 
можна заробити гроші. Тому цей рік 
був не роком економії, а роком ви-
користання запасу міцності, роком 
капіталовкладень у майбутнє. А 
зробили його таким три речі: інве-
стиції, благодійність і люди!

Можливо, нам і не вдалося вкла-
сти стільки коштів, скільки б ми 
хотіли, у зарплатні проєкти, але ми 
вкладали у 2020-му у майбутній 
сталий розвиток.

Головна ознака того, що ком-
панія працює на перспективу і ро-
звивається – це інвестиції. Ми 
практично завершили будувати 
дванадцятий комплекс, залишили-
ся деякі доопрацювання, щоб його 
можна було ввести в експлуатацію. 
Стабільна робота компанії торік по-
клала початок будівництву заводу з 
рендерингу та нарощуванню елева-
торних потужностей. Сприятлива 
цьогорічна зима дозволила розпоча-
ти проєкти попри погодні умови. Це 
при тому, що підприємство працю-
вало прозоро і відкрито. За минулий 
рік ми отримали відзнаку ДФС як 
сумлінний платник податків, спла-
тивши до бюджетів усіх рівнів по-
над 200 мільйонів гривень, у цьому 
році ця сума становить 312 мільй-
онів гривень!

Тільки до бюджетів громад, на 
території яких ми працюємо, було 
сплачено 120 мільйонів гривень. 
Найбільше, звичайно, до громади, 
де розташовані наші основні вироб-
ничі потужності – Студениківської, 
понад 37 мільйонів гривень, а за 

 Але то про інших, нам невідомих 
агрономів, наші у «Ниві Переяславщи-
ни» ледь діждалися, щоб вийти у поле, 
без поля вони сумують. У минулому 
році підживлювали ще у 20-х числах 
лютого, а тут уже і березень, і жінок 
привітали зі святом, і тільки зараз вий-

шли в поле.
 Стосунки агрономів і весни завжди 

були, як у сімейної пари, що весь вік 
прожила разом: ніби і знають один 
одного, як свої п’ять пальців, а вона, 
як щось викине – хоч стій, хоч падай. 
Отак і змагаються - агрономи і весна. 

Найперше – підживлення озимих по 
мерзлоталому ґрунту. Ох і вередлива 
це штука. Мінлива і незалежна пані 
Весна диктує свої закони. Хтозна чим 
зваблювали цьогорічну весну аграрії, 
але вона до них дуже прихильна. По-
важні агрономи кажуть, що в минулі 
роки бувало і підживлення по мерзло-
талому провести не могли, бо земля за 
всю зиму ні снігом не вкрилася, ні про-
мерзла. 

У цьому році зовсім інакше, зима 
з весною усе ще сперечаються, кому 
владарювати: вночі править бал зима, 
буває і до -10, а вдень по мерзлоталому 
іде весна, та агрономам це як бальзам 
на душу, тому й поспішають вранці-ра-
но, щоб встигнути, поки морозець, 
зробити якнайбільше. Тільки й чуєш у 
мобільному: колій ще немає?.. Колії – 
це погано, значить земля прогрілася і 
трактор грузне.  

 Директор із питань  рослинництва 
Станіслав Кошіль на апаратній нараді 
урочисто заявляє: «У нас – весна! Ро-
боти – повно, майже 99% озимих куль-
тур уже підживлено, залишилося 150 
гектарів, які лежать під снігом. 

Все добре, працюємо!», -  за цими 
простими словами стоять сотні колег, 
які о п’ятій ранку уже у полі, щоб не 

ІДЕ ВЕСНА ПО МЕРЗЛОТАЛОМУ
 Весну очікують всі, але жодна людина не виглядає її так, 

як агроном. Як жартують агрономи: жив собі, як нормаль-
на людина: їв вчасно, спати лягав о десятій вечора, ночував 
вдома – аж тут весна!
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НОВА СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ
три роки останні роки від компанії 
на розвиток цієї громади надійшло 
більше ніж 95 мільйонів гривень.

Інший аспект нашої роботи – це 
благодійність. У коронавірусний 
рік основні капіталовкладення були 
у медицину. Це допомога лікарням 
– обладнанням та апаратурою, ви-
плати сільським медикам, закупівля 
ліків для сільських ФАПів, підтрим-
ка соціально-незахищених верств 
населення, соціальних проєктів. За-
галом на благодійні потреби «Нива 
Переяславщини» витратила понад 
9 мільйонів гривень. Найбільші ка-
піталовкладення отримала Яготин-
ська ОТГ, майже 5 мл грн.

І врешті, найголовніші наші 
інвестиції були у колектив ком-
панії, захист співробітників від ко-
ронавірусної інфекції. Тут і засоби 
індивідуального захисту, і дезін-
фектанти, і дезінфекція приміщень, 
і санітайзери, і безконтактні термо-
метри, і санітарна обробка транс-
порту. Поступово ми навчилися 
обробляти руки, носити маски, бе-
регти своє здоров’я і здоров’я колег, 
тримати дистанцію, перевели хар-
чування працівників на ланч бокси, 
ми підтримували колег у лікарні, не 
давали падати духом, коли хворий 
хтось у родині, ми вкотре перекона-
лись, що «Нива» - це сила! На все 
це із бюджету компанії використано 
майже 5 мільйонів гривень. Ще 1, 
2 мільйона ми вклали у безплатне 
тестування для працівників — це 
ПЛР і ІФА тести, що дозволило нам 
зберегти колектив і прожити рік без 
втрат.

А все це зміцнило наші кількісні 
показники. Попри непростий рік у 
рослинництві, наші аграрії все-та-
ки змогли забезпечити поголів’я 
якісним та поживним кормом, тому 
кількість поросят зросла із 220 до 
257 тисяч. Придбали одинадцять 
одиниць техніки, серед них тракто-
ри, валкоутворювачі, телескопічні 
навантажувачі, спецтехніка для пе-
ревезення тварин, плуги, тюкопреси 
та інше. Ми вкотре переконалися, 

що багатопрофільність компанії, 
— саме те, що треба. Це той ви-
падок, коли вертикальна інтеграція 
«Ниви» дала належний результат.

Щодо виробництва нашої про-
дукції, то виявилося, що вона не 
тільки робить життя смачним, а 
може бути навіть ліками проти 
паніки, як було із продукцією м’я-
сопереробки під час торішнього бе-
резневого локдауну. Для м’ясопере-
робки взагалі рік був позитивним: 
перероблено 68 500 голів, що на 
десять відсотків більше тогоріч-
ного. Розширено нашу торговель-
ну мережу, поступово змінюється 
вигляд наших фірмових магазинів, 
вони стають більш презентабель-
ними, сучаснішими. Минулого року 
ми відкрили для себе черкаський 
регіон і впевнено нарощуємо у ньо-

му свою присутність, співпрацюємо 
із великими торговельними мере-
жами. Тут є значний резерв, бракує 
тільки виробничих потужностей, а 
от із появою нового м’ясокомбінату 
ця робота вийде на новий рівень.

Підтвердженням нашої успішної 
роботи є також оцінка зусиль на-
шими давніми партнерами ЄБРР-
та МФК, які й надалі готові з нами 
співпрацювати, фінансувати наші 
програми в рослинництві, виробни-
цтві комбікормів, будівництві ново-
го м’ясопереробного заводу.

Окремо хочу сказати про капіта-
ловкладення у біобезпеку. Це і бу-
дівництво кількох зон дезбар’єрів, 

щоб досягти мінімального контак-
ту зовнішнього середовища із ком-
бікормами, ще дружній до природи 
об’єкт – будівництво завальної ями 
для закритого вивантаження зер-
на, щоб уникнути пилу і попадан-
ню сміттєвих домішок у повітря, у 
плані ще три такі ж об’єкти. 

Тобто компанія вкладала кошти 
у ті речі, які не приносять прибут-
ку, але так чи інакше працюють на 
майбутнє.

А найголовніше у нашій ком-
панії у 2020 році народилося 35 
діточок, а це означає, що «Нива» 
поповнюється, росте і має усі 
можливості на майбутнє».

пропустити жодної години, коли мож-
на працювати. Тут вони зустрічають 
світанки і яскраво червоне ще заспане 
сонечко заглядає у кабіни тракторів, 
щоб пересвідчитись, що всі свої повер-
нулися до роботи.

 Агроном Олександр Болілий зустрі-
чає нас на полі і радіє, що запас вологи у 

цьому році втричі більший, ніж був у 
минулому, значить, можна сподіватися 
на гарний урожай, а якщо ріпаку вчас-
но додати азоту, поки він відновлюва-
тиме вегетацію, то взагалі все буде, як 
книжка пише. Якби до нашого піджив-
лення ще дощиків, то агрономам було 
б не життя, а казка. У «Ниві Переяслав-

щини» Олександр Болілий агрономом 
уже вісім років і любовно називає свою 
роботу – оплачуване хобі. 

 Поруч тут працюють трактористи, 
водії, різноробочі. Снують один за од-
ним трактори, під’їжджають машини,  
підгодовують озимину: Олександр Во-
лошин, Євген Коваленко, механізатори 

-  Олександр Вегера, Сергій Ніколаєн-
ко, Іван Налапко, водії Євген Єфіменко, 
Юрій Ненько, Олександр Мочаренко.   

 Отак і уживаються поруч весна і 
хлібороби, і хтозна, чи то весна по-
кликала їх у поле, чи вони проклада-
ють дорогу весні по мерзлоталому...



Для наших пайовиків забезпечуємо такі додаткові безоплатні послуги (на 1 пай): 
Безоплатна одноразова оранка чи дискування 25 соток землі; 
Безплатний тюк соломи; 
Безплатна допомога при оформленні  правовстановлюючих  документів на земельні ділянки та 
при прийнятті спадщини; 
Безплатна продуктова допомога – 1 ящик м’ясної консерви ТМ «П’ятачок»; 

 Матеріальна допомога на поховання пайовика; 
 Дисконтна картка зі знижкою на всю продукцію торгової марки “П’ятачок ”; 

Безготівковий розрахунок плати за договором оренди;
 Інші послуги за домовленістю.
Орендну плату можна отримати як у грошовій, так і в натуральній формі, відповідно до заявки пайовика. 

«Шануємо землю – працюємо для людей» 
Адміністрація Групи компаній «Нива Переяславщини» 
Контактні телефони: (099) 610-17-88, (050) 351-72-99
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ПАЙОВИКАМ-

Два роки тому Укрпошта розпо-
чала реалізацію пілотного проекту 
із впровадження пересувних по-
штових відділень. Експериментува-

ли на Чернігівській області, стосу-
вався проект сіл, в яких менше аніж 
2 тисячі жителів. Таких в Україні 
80%. Люди від новацій потерпали, 
судилися, протестували, перекри-
вали дороги,  але нині «соціальний 
експеримент» розповсюдили на всю 
Україну. Про те, скільки нервів ви-
трачено, скільки людей почувають 
себе приниженими, скільки непо-
розумінь із платіжками виникло і 
скільки ліків випито, ми навіть не 
говоримо. Цієї непростої зими у 
морози і пандемію люди вистою-
вали годинами, щоб заплатити за 
комірне чи отримати свою пенсію. 
І добре, якщо стояти можна було у 
приміщенні, а було таке, що стояли 
на вулиці за мінусових температур.

Схожа ситуація склалася і у селі 
Гостролуччя, що у Баришівській 
територіальній громаді. У сусідній 
Перемозі було все, як і до того, а 
вони потрапили під експеримент. 
Приміщення пошти невелике і ніяк 
не могло вмістити всіх бажаючих, 
от і виникали величезні черги – в 

мороз і дощ, сварки, штрафи за не-
своєчасно сплачені газ чи світло, а 
ще багатогодинні пошуки того чи 
іншого адресата, бо своїх листонош 

звільнили, а чужі не знають села. 
Саме тому до директора Групи ком-
паній «Нива Переяславщини» звер-
нувся староста села Василь Андрій-
ович Галушка з проханням якось 
зарадити ситуації. 

«Багато років поспіль працюємо 
у сільських районах, тісно спілкує-
мось із сільськими головами, нині 
старостами громад, і добре розуміє-
мо, яку велику соціальну роль сьо-
годні виконує пошта. Це й інформа-
ційна мережа для літніх людей, які 
не користуються Інтернетом, це й 
фінансова установа, бо багато хто 
отримує через неї пенсію, це й каса 
для сплати комунальних послуг, та 
ще і можливість просто відвести 
душу, зустрітися із односельцями. 
Пошта у селі бути повинна. Тому 
коли Василь Андрійович звернувся 
до нас із проханням допомогти із 
перенесенням поштового відділен-
ня в інше приміщення, не могли від-
мовити. Нещодавно ми допомагали 
у ремонті Будинку культури села, 
вклавши загалом у цю будівлю біль-

ше 3 мільйонів гривень, тому під-
тримали пропозицію старости і по-
годились облаштувати приміщення 
у холі закладу культури. Наші елек-
трики проклали кабелі і встанови-
ли новий електрощит, встановле-
но перегородку та двері, зроблено 

косметичний ремонт приміщення: 
поштукатурено та пофарбовано 
стіни, встановлено підвісну стелю 
зі світильниками, замінено вікна у 
приміщенні на енергоощадні. Тепер 
жителям не доведеться стояти у не-
году на холоді, просторе приміщен-
ня Будинку культури може вмістити 
всіх, навіть із дотриманням необ-
хідної соціальної дистанції. Наш 
новий соціальний проект «Пошта 
для села», - це закономірне продов-
ження нашої співпраці і спосіб під-
тримки важливої складової інфра-
структури сіл, де знаходяться наші 

виробничі потужності», - зазначив 
директор Групи компаній Віталій 
Шакель.

ПОШТІ У СЕЛІ БУТИ!
Між поштовим відділенням і селом завжди були особливі сто-

сунки. У розумінні сільських жителів, пошта – це щось вічне й 
непорушне, близьке і рідне. Якби кілька років тому хтось сказав, 
що у селі не буде пошти, чи листоноша вчасно не принесе газету, 
багато хто цьому не повірив би. Сьогодні ситуація геть інша

Група компаній «Нива Переяславщини» 
ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ ЗЕМЛІ! 

 з метою розширення земельного банку, Група компаній «Нива Переяславщини» 
проводить укладання нових договорів оренди на таких умовах: 

 
              терміном на 7 років – 11% від НГО;

терміном на 12 років – 12% від НГО; 
      довгострокова оренда — за домовленістю. 

              викуп земельних ділянок – за домовленістю 
При укладанні договору оренди земельної ділянки, орендодавець  має право на отримання 100 

відсотків річної орендної плати впродовж 14 днів. 
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ВІД НАС

 «Рік тому власник ком-
панії Олександр Олексійович 
Мостіпан ухвалив рішення про 
надання продовольчої допомоги 
одиноким громадянам, які пере-
бувають під опікою соціальних 
працівників. Тоді розпочалася 
перша хвиля пандемії і ця робо-
та була продиктована прагнен-
ням підтримати людей не тільки 
продуктами, а й допомогти хоч на 
деякий час уникнути тісних кон-
тактів із зовнішнім світом, тому 
саме такий набір, де є і борош-
но, і олія, і макарони, і тушонка, 
і хлібо-булочні вироби, і м’ясні 
смаколики від «П’ятачка». Тоді 
ми думали, що пандемія швидко 
закінчиться, але сьогодні розуміє-
мо, що для багатьох людей – це 
суттєва підтримка. Цього місяця 
наші пакуночки отримало 157 
жителів у п’яти громадах двох 
районів Київщини. Загалом ми 
вклали у цю акцію близько 600 
тисяч гривень, і будемо це продов-
жувати», - зазначає директор Групи 
компаній «Нива Переяславщини» 
Віталій Шакель.

Разом із директором Благодійного 
фонду «Нива Переяславщини» Ми-
колою Федоровичем Шевченком їде-
мо від хати до хати у селі Переяслав-
ське, що у Студениківській громаді. 
Треба сказати, що саме Переяслав-
ське – то основний виробничий 
майданчик компанії. Так склалося, 
що багато років тому, викупивши 
ЕКХП, компанія  осіла у цьому не-
величкому селі, ніби всупереч усім 
стереотипам, за якими великий біз-
нес – це мегаполіс, а «Нива» так і 
росте собі скромно у селі,  нарощує 
потужності і зростається із людьми. 

Працює  тут соціальним праців-
ником Тетяна Антонівна Гайворон-
ська уже впродовж двадцяти років 
і добре знає усіх своїх підопічних: 
«Раніше дуже важко було, бо на 
одного соціального працівника 
припадало аж 12 осіб, нині норми 
вдвічі менші, але однак важко,  бо 
більшість людей одинокі і у пустій 
хаті навіть словом перекинутись ні 
з ким.  Добре, що хоч зараз у біль-
шості осель газове опалення, а були 
часи, коли вугіллям доводилось то-
пити». 

Дев’яносто дворічна бабуся Лю-
бов Федорівна Тимченко була знат-
на вишивальниця, бо навколо неї 

вишиті панно, подушки, мільйони 
стьожок грають різнокольоровими 
барвами, так наче сама весна зай-
шла на хвильку спочити до бабуси-
ної оселі, тай розсипала тут кили-
мами свої квіти. І як все встигалося 
нашим мамам і бабусям?! 

 Багато із наших сьогоднішніх 
знайомих так чи інакше пов’язані із 
колишнім комбінатом хлібопродук-
тів – нинішньою «Нивою Переяс-
лавщини». Тепер підприємство не 
впізнати, але згадують його охоче, 
бо це не тільки робота – це части-
на життя! Ось і Любов Федорівна 
20 років працювала бухгалтером 
на комбінаті, а трудова її біографія 
почалася  у 17 років із роботи ван-
тажником, бо у родині було аж  п’я-
теро дітей. Тепер Любов Федорівна 
розповідає про своє життя і каже, 
що воно обмежується телевізором  
та газетами. Нашого «Перевесла» 
також дожидається, бо цікаво, чим 
живе її колишнє підприємство. 

Супрунова Катерина Іванівна 
каже: «Знаю, ви від моєї сусідки -  
«Ниви Переяславщини», ось вона 
в мене у кінці городу». Її доля теж 
нелегка, залишилася одинокою, 
може і знайшовся б який чоловік, та 
п’ятнадцять років доглядала лежачу 
матір, яка все просилася: не кидай 
нас, тому й не одружилася.

 Ноженко Ганна Володимирівна  - 
найповажніша жителька села, 1926 
року народження, невеличка на 
зріст бабуся, усе життя, сорок років,  
працювала протруювачем насіння 
на Переяславському хлібохарчком-
бінаті,  працювала вона коло «ду-
сту». Нині вже мало хто знає, що це 
таке, а ще навіть наші батьки добре 
знають про цю речовину. Дуст – це 
ДДТ – отруйна речовина, класич-
ний приклад інсектициду. Раніше 
у Радянському Союзі його широко 
застосовували у боротьбі із комаха-
ми, особливо сараною та колорад-
ськими жуками і навіть мили голо-
ву дустовим милом. Ця речовина 
здатна накопичуватися у організмі 
і отруювати його багато років, так 
що працювати із дустом непросто, 
але про своє керівництво бабуся го-
ворить, що «начальство було доро-
ге, весь час казали, щоб довго біля 
отрути не сидіти, а виходити». Ро-
боту свою, хай навіть і таку непро-
сту,  Ганна Володимирівна любила, 
і нині радіє, коли бачить, як змінив-
ся рідний комбінат. І як не любити 
підприємство, де залишилась жити 
її молодість. 

Отакий у нас був день, такий собі 
екскурс у історію нашого підприєм-
ства через людські життя. Прийде 
час і нинішні працівники так само 
розповідатимуть комусь про під-
приємство свого життя.

 Хочеться, щоб це були гарні 
розповіді.

НА «НИВІ» ЖИВЕ 
ЇХНЯ МОЛОДІСТЬ

Наші традиційні поїздки 
із подарунками до одиноких 
людей освітили березень 
дивним світлом вдячності, 
спокою і очікування весни. 
Раптом помітилось, що 
люди старшого віку чека-
ють весну зовсім не так, як 
молодь. У них і спогади про 
минуле зовсім інакші, у їх  
важкому житті - це світлі 
і гарні спогади, бо там живе 
їхня молодість. Цього разу 
вони були тісно пов’язані із 
«Нивою»
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Саме тому шумлять верстати у 
ремонтній майстерні у Новій Ор-
жиці, що у Згурівській громаді;  у 
мазуті, із ключами ремонтники у 
Козлові, що у Студениківській гро-
маді. Саме до Козлова прямуємо із 
головним інженером компанії Олек-
сандром Онищенком, тут за кожним 
механізмом дбайливо дивиться го-
ловний механік Олександр Іванович 
Гресь і постійно заходить керівник 
«Нива Фарм» Віталій Олександро-
вич Трохименко.

 Уже рік ремонти проводяться 
у новому приміщенні, працівники 
ним не нахваляться: і велике, і про-
сторе, із опаленням, та і техніка тут 
не просто неба, а в ангарах, ні тобі 
дощу, ні снігу – «сиди» і ремонтуй. 
У обох майстернях кипить робота. 
Тут просто на кабіні John Deer  ре-
монтують  якусь поломку, у іншому 
місці лагодять сівалку, тут готують 
каток дискової борони, а там чекає 
догляду прикотуюче колесо, а ще 
у борони можуть бути пошкоджені 
«пальці». 

«Техніка Групи компаній «Нива 

Переяславщини», дуже якісна, ім-
портна  і надійна. Здебільшого вона 
не потребує ремонту, регулярно у 

зимовий період проходимо сервіс-
не обстеження та обслуговування. 
Його здійснюють дилери компаній, 
що постачають техніку, чи спеціалі-
зовані сервісні служби, із якими ми 
вже давно співпрацюємо. У двох 
наших майстернях ремонтують ме-
ханічні пошкодження та роблять 
дрібні ремонти, але після сезону 
експлуатації і їх вистачає. А ще 
важливо після завершення сільсь-
когосподарського року  машини та 
механізми залишити на зиму чи-
стими, тому починаємо з цього, по-
тім проводимо дефектовочні акти, 
а вже тоді вирішуємо, що робити 
на сервісі, а що можна й на місці. 
В основному наші трактористи са-
мотужки усувають дрібні неполад-
ки, бо маємо високопрофесійних і 
надійних працівників, справжніх 
спеціалістів своєї справи. 

Всього зараз на відділку пра-
цює 17 трактористів і один май-
бутній механізатор,  він поки що на 
практиці. Проводимо ремонт і 10 
одиниць техніки: трактори, сівал-
ки, диски, оприскувачі. До кінця 
тижня зернові сівалки до посіву 
ячменю будуть готові, до закриття 
вологи борони готові, а кукуруд-
зяні сівалки ще у роботі, бо маємо 

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ 
УРОЖАЙ

 Одвічне хліборобське питання: з чого починається 
урожай – має сотні правильних відповідей. Хтось скаже, 
що він із добротного, перевірено і якісного насіння, і матиме 
рацію. Хтось говоритиме, що він починається з землі, на-
сиченої вологою і добре «підгодованої». А інженерна служба 
компанії «Нива Переяславщини» без сумнівів скаже, що уро-
жай починається з відремонтованої та готової до роботи 
техніки.

І ми навіть не будемо із ними сперечатися, бо без справ-
них і надійних тракторів, плугів, сівалок жодна посівна не 
почнеться

трохи часу. Агрономи керують тех-
нологією, а ми забезпечуємо готов-
ність техніки, пально-мастильних 
матеріалів», - підсумовує головний 
інженер компанії Олександр Мико-
лайович Онищенко. 

Отож, принаймні одна складова 
майбутнього урожаю, техніка, до 
виходу у поле готова,  чекаємо тіль-
ки команди агрономів, а вони ждуть 
дозволу від весни.



 від 3 квітня 2021 року 7

 Отож, почнемо із самої красуні – 
машини, і хто, як не головний інженер 
компанії, знає про неї все. «Це вже наш 
десятий комбікормовоз і сказати, що це 
надійна машина, — не сказати нічого. 
Тягач – Сканія, не тільки добре відомий, 
але й шанований в автомобільному світі 
– це комфортна і зручна машина для 
водія. Новий комбікормовоз O.ME.P.S. 
на 6 секцій, тобто одночасно машина 
може перевозити 6 комбікормів різної 
рецептури, починаючи від їжі для 
малюків і закінчуючи дорослими 
поросятами. Особливий він тим, 
що має пневматичне автоматичне 
відкриття завантажувальних люків, 
що дозволяє максимально мінімізувати 
контакт людини із комбікормом. Якщо 
ця опція себе гарно зарекомендує, то 
у майбутньому ми зможемо усі наші 
машини переобладнати, домовленість 
про це уже є. Це не дуже просто і не 
дуже дешево, але маємо надійних 
партнерів, які за це беруться. 

Тому водій цієї машини буде ще й 
випробувачем. Наразі наявний у нас 
транспортний парк комбікормовозів 

повною мірою забезпечує потребу 
наших тваринницьких комплексів 
із дотриманням усіх найсуворіших 
заходів біобезпеки. Цистерни 
надійні, виготовлені в Італії зі 
спеціального алюмінієвого сплаву, 
гарно справляються із роботою. 
Нашому найповажнішому авто такого 
типу уже десять років і жодних 
питань – технічних чи технологічних 
до нього немає. Також на цьому 
тижні ми придбали телескопічний 
навантажувач JCB, який працюватиме 
на Двірківщинському відділку. Техніка 
гарна і дорога, тому, до кого в руки вона 
потрапить, надзвичайно важливо»,- 
коментує придбання Олександр 
Миколайович Онищенко – головний 
інженер «Ниви».

Руки, до яких потрапила машина, 
справді надійні. Віктор Йосипович 
Перимський працює у компанії понад 
4 роки, правда трохи їй зраджував, 
відпрошувався на заробітки за кордон, 
коли треба було допомогти дітям. Про 

свої закордонні подорожі говорить із 
захватом: працював далекобійником на 
великотоннажних машинах.

 У компанії змінив кілька «залізних 
коней»: КамАЗ, МАН, МАЗ, зараз 
доручили щойно придбану «цяцьку». 
У новенькій кабіні уже влаштувалися 
постійні супутники: символ України, 
боксерські рукавички й вухатий 
талісман — кролик ХАЙКА(так 
його називає наймолодший онук), 
які об’їздили із господарем півсвіту. 
Європа – вона різна: Австрія, 
Швеція, Швейцарія – це потужні та 
високоорганізовані держави, а от 
Франція уже не так. Бував у Литві, 
Польщі, Німеччині, Бельгії, Італії, 
Нідерландах. Навіть не знаючи мови 
можна їздити: маршрути прокладають 
логісти, дороги – чудові, а сказав: 
«Драйвер, help!» і кожен тобі допоможе, 
навіть якщо ти не знаєш мови.

«А щодо роботи,- каже водій,- то 
«Нива Переяславщини» - лідер у нашій 
окрузі. І за організацією виробництва 
і за промисловими потужностями, і за 
підходами до роботи – це європейський 
рівень. А ще за зарплатами, і за 
соціальним пакетом. Це у юності ти 
не думаєш, звідки береться пенсія, а 
зараз я розумію, що таке біла зарплата, 
спецодяг, гаряче харчування, а ще я 
жодного разу не чув, щоб комусь із 
працівників відмовили у допомозі. 
Тепер звикатиму до Сканії».

 Бажаємо усім водіям «Ниви» трас без 
вибоїн, гарної техніки і безпроблемних 
поїздок. Англійське слово драйвер, 
мабуть, якнайкраще характеризує 
водійську роботу, бо яке ж кермо без 
романтики доріг, шоферської дружби 
і справжнього драйву від зміни 
краєвидів за вікном. 

Щасливої й безпечної дороги, 
шановні водії!

ДРАЙВЕР – ЦЕ 
НЕ ПРОСТО 
ВОДІЙ!

Це мала бути розповідь про чергове чудове придбання Групи 
компаній «Нива Переяславщини» - комбікормовоз, натомість 

ми говорили про дороги, романтику подорожей, про компанію і 
людей

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

Веселе і радісне 60-річчя 
зустрів 9 березня Корж Вік-
тор Григорович з Паришкова.  
Приєднуємося до усіх побажань 
і просимо прихильності долі до 
ювіляра! 

 

Рогульчик Марія 
Іванівна з Любомирівки зу-
стріла віхову 60-річну дату у 
житті 5 березня. 

Хай Ваші наступні ювілеї 
будуть іще світлішими і 
радіснішими! 

 
Постоєнко Любов 

Іванівна з Нової Оржиці від-
значила чергову вагому жит-
тєву дату 3 березня. 

Нехай до неї завітає ще 
багато нових ювілеїв, а су-
проводжують у житті добре 
здоров’я та любов рідних! 

Нехай полинуть наші 
святкові віншування в со-

нячну оселю Молодої Надії 
Іванівни, яка 16 березня в 
Старій Оржиці відзначила 
60-річний ювілей! 

Хай теплим сонячним світ-
лом і любов'ю будуть зігріті усі 
Ваші дні на землі!

Іще 12 березня зу-
стрів 60-ліття Карпенко 

Григорій Михайлович з 
Сомкової Долини! 

Проте свято триватиме 
доти, доки про нього пам'я-
тають, тож бажаємо іще 
раз  невичерпного оптиміз-
му, миру і радості!

Завітало 31 березня  
70-річчя до господи, де мешкає Та-
ран Петро Романович (Козлів). 
Багато було щедрих привітань, 
та хочеться вкотре побажати 
ювіляру триматися життя, рід-
них та друзів. 

Щоб ми через десятки років 
мали нагоду знову здоровити 

Вас !

Стрельцова Ольга 
Олексіївна з Козлова від 20 
березня  розміняла сьомий де-
сяток літ! 

Хай він буде не останній 
у вашому житті, і хай Бог 
оберігає Вас своєю Милістю 
до наступних світлих ювілеїв!

Поліщук Наталія Фе-
дорівна з Русанова має за 
плечима 70-річний ювілей, з 
чим ми її вітаємо і зичимо з 
висоти своєї життєвої му-
дрості бачити тільки світлі 
тони. 

Хай будуть добрими при-
ятелями міцне здоров'я і до-

бробут!

Нехай полинуть наші 
зичення до Булиги Ніни 
Іванівни з Вознесенського, 
яка перейшла 70-річний жит-
тєвий рубіж 20 березня. 

Хай буде мир у серці і країні, 
хай буде щастя у родині! 

Переяславське - наша 
ювілярка Барабаш Любов 
Микитівна - саме тут 
візначила своє 70-річчя 9 
березня. 

Ми теж з приємністю 
приєднуємося до привітаь 
рідних і близьких та бажає-
мо росяних світанків на дов-

гі літа у щасті!  

Корж Володимир 
Михайлович з Паришко-

ва приймав вітання з нагоди 
70-річчя 18 березня!  Низький 
Вам уклін, шановний, і щира 
вдячість за усе добро, посіяне 
Вами за всі ці роки!

Згурська Олена Ма-
карівна, Потильчак Надія 
Михайлівна та Стаднік 
Уляна Іванівна приймали 
віншування з нагоди 80-річчя. 
Просимо для них у Всевиш-

нього  людського щастя!

Міщенко Віра Іванівна 
зі Студеників відзначила 14 
березня поважне 85-річчя! 

Зичимо дочекатися  нових 
ювілеїв, а панують хай  у жит-
ті Віра, Надія і Любов! 

 Яременко Марія 
Миколаївна  з Любомирів-
ки 29 березня відзначила 
90-річччя! 

Нехай до вас завітає бага-
то нових ювілеїв у мирі, до-
брому здоров'ї і достатку! 

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!
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Міжрайонний інформаційний бюлетень
Групи компаній «Нива Переславщини»
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ський райони Київської області.
Віддруковано - ПП «Видавництво «Слово»
Наклад- 3000 примірників

Територія «П'ятачка!

Духовність!

Місяць до Великодня: 
поради вірянам

26 квітня – Страсний тиждень. Ве-
ликий понеділок. Священномученика 
Артемона, пресвітера Лаодикійського. 
Мученика Крискента з Мир Лікійсь-
ких. Мучениці Фомаїди Єгипетської.

27 квітня – Великий вівторок. Свя-
тителя Мартина, сповідника, Папи 
Римського. Мучеників Антонія, Іоана 
і Євстафія Литовських. Мученика Ар-
даліона. Мучеників 1000 перських і 
Азата, скопця. Віленської ікони Божої 
Матері.

28 квітня – Велика середа. Вишго-
родської (Володимирської) ікони Божої 
Матері. Апостолів від 70-х Аристарха, 
Пуда і Трофима. Мучениць Василіси й 
Анастасії. Мучеників Месукевійських 
Сухія і воїнів його: Андрія, Анастасія, 
Талале, Феодорита, Івхиріона, Йорда-
на, Кіндрата, Лукіана, Мимненоса, Не-
рангіоса, Полієвкта, Якова, Фоки, До-
ментіана, Віктора, Зосими. Мученика 
Сави Готського. Благовірного великого 
князя Мстислава Володимировича.

29 квітня – Великий четвер. Спо-
мин Таємної вечері. Мучениць Агапії, 
Ірини й Хіонії. Мученика Леоніда і му-
чениць Харієси, Ніки, Галини, Каліси, 
Нунехії, Василіси, Феодори, Ірини та 
інших. Ільїнсько-Чернігівської ікони 
Божої Матері.

30 квітня – Велика п’ятниця. Спо-
мин святих спасительних страстей Го-
спода нашого Ісуса Христа. Священ-
номученика Симеона, єпископа Пер-
сидського, і з ним мучеників Авделая 
і Ананії, пресвітерів, Хусдазата (Усфа-
зана), євнуха, Фусика, Азата, мучениці 
Аскитреї та інших багатьох. Преподоб-
ного Акакія, єпископа Мелітинського. 
Мученика Адріана. Святителя Агапіта, 
Папи Римського.

Великий піст-2021: 
харчування і заборони щодо 

їжі
Це найсерйозніший піст у році. 

Його головна мета – очищення душі 
і тіла, підготовка віруючих до свят-
кування світлого свята Великодня. А 
тому важливо провести цей період у 
молитвах, каятті, роздумах про жит-

тя, добро і зло, спогадах про смерть і 
воскресіння Христа. Не можна в цей 
період розважатися, сваритися, з’ясо-
вувати стосунки.

Також під час Великого посту існує 
суворе обмеження на вживання про-
дуктів. Піст має на увазі повну відмову 
в раціоні від м’яса, м’ясних продуктів, 
яєць, молока і молочних продуктів. 
Крім того, багато днів Великого посту 
не можна вживати рибу, олію та варену 
їжу, а дозволено лише сироїдіння.

Згідно з церковним Статутом, пер-

ший і останній тижні Великого посту 
– найсуворіші. Також є дні, коли вірую-
чі нічого не їдять.У понеділок, середу 
і п’ятницю потрібно практикувати су-
хоїдіння.

У які дні посту можна їсти 
рибу?

У Благовіщення (7 квітня) можливі 
святкові послаблення: гаряча пісна їжа 
з рослинною олією, риба, морепродук-
ти і вино.

У Лазареву суботу (24 квітня) до-
зволяється гаряча пісна їжа з рослин-
ною олією, а також рибна ікра і вино.

У Вербну неділю (25 квітня) дозво-
ляється гаряча пісна їжа з рослинною 
олією, а також риба, морепродукти і 
вино.

У Страсний тиждень (з 26 квітня по 
1 травня) піст найсуворіший. У велику 
п’ятницю наказано повне утримання 
від їжі. В велику суботу дозволена га-
ряча пісна їжа без олії (в більш м’якому 
варіанті – з рослинною олією). Церква 

допускає серйозні послаблення під час 
Великого посту і навіть відмову від 
його дотримання в тому, що стосуєть-
ся їжі, для дітей (особливо маленьких), 
вагітних, літніх, хворих, які подорожу-
ють, а також знаходяться в місцях по-
збавлення волі. Послаблення поширю-
ються також на військовослужбовців.

Великдень-2021 настає 2 травня – з 
цього моменту піст закінчується і до-
зволяється будь-яка їжа.

Дата Вербної неділі у 2021 
році: як розраховується 

число свята
З понеділка шостої седмиці Вели-

кого посту починається Вербний тиж-
день, який завершується православним 
святом – Вербною неділею. Цей день 
є перехідним, тобто таким, що не має 
фіксованої дати, тому що він залежить 
від Великодня і настає рівно за тиж-
день до святкування Воскресіння Хри-
стового.

Отже, знаючи точну дату Великод-
ня, який цьогоріч святкують 2 травня, 
можна розрахувати, якого числа буде 
Вербна неділя-2021. Вербний тиждень 
припадає на період з 19 по 25 квітня, 
отже, Вербна неділя буде 25 квітня.
Вхід Господній в Єрусалим

 – так ще називається це християн-
ське свято. Згідно з подіями, описани-
ми в Євангелії, цього дня Ісус в’їхав на 
віслюку у святе місто Єрусалим. Міс-
цеві жителі зустрічали його як рятів-
ника, вітаючи пальмовими гілками 
і вигукуючи “Осанна!”. Отже, свято 
символізує визнання народом Ісуса як 
Месії, а також вхід Сина Людського в 
Рай.

Вербна неділя: традиції і 
ритуали

Численні народні традиції Вербної 
неділі пов’язані саме з вербою. Оскіль-
ки в наших широтах не ростуть паль-
ми, то християни замінили цей символ 
на квітучі гілки верби, які саме розпу-
скають свої пухнасті бруньки в сере-
дині весни.

Під час богослужінь у Вербну 
неділю в храмах освячують пучечки 
верби. Освячену вербу несуть додому 
і зберігають біля ікон протягом усього 
року як оберіг від хвороб, пристріту та 
інших напастей. Люди вірили, що вер-
ба має чудодійну цілющу силу. У Верб-
ну неділю навіть з’їдали кілька верб-
них бруньок, щоб отримати здоров’я.

А у відварах з вербою купали дітей, 
щоб уберегти від хвороб. Вербовими 
гілочками кропили житло і домашню 
худобу від усіляких бід.

Головний ритуал, якого досі дотри-
муються у Вербну неділю, – шмагати 
вербовими гілками одне одного і осо-
бливо дітей. Вважалося, що священна 
верба позбавить будь-якої хвороби.

У Вербну неділю дозволено посла-
блення посту, можна їсти рибу і пити 
вино. А ще слід відійти від суєти, по-
молитися, подумати про життя і підго-
туватися до Страсної седмиці.

Шановні наші читачі! Торгова 
марка «П’ятачок» вітає вас із при-
ходом справжньої весни! «Зима 
буде довгою», - казали у відомо-
му серіалі «Гра престолів», але 
не вічною. Знову завирує життя, 
прокинеться земля від сплячки, 
проб’ються крізь земну кору квіти 
і трави. Забуяє зелень і відгонить 
зимовий анабіоз, а з ним і понурий 
настрій. «П’ятачок» закликає вас 
струсити із себе залишки мелан-
холії і сповнитися оптимізмом. Та 
взятися, зрештою, до своїх улюбле-
них занять, як то участь у наших 

конкурсах. І перший наш марафон 
так, власне, і називається: «Весна 
іде - красу несе!». 

Надсилайте нам на електронну 
адресу: pereveslo@ukr.net цікаві 
світлини на весняну тематику. Пер-
ші квіти, перша скопана грядка, 
вербові гілочки - усе, що символізує 
весну. До фото просимо написати 
цікаві текстовки, на зразок нашої. 
Можна віршовано, підійде звичай-
на проза. «П’ятачок» приготував за 
зиму багато призів і очікує на май-
бутніх переможців. Тож гайда, при-
годи чекають на вас!

«Весна іде - красу несе!»

От весна утнула фокус
І з’явився перший крокус!
Буде скоро більше диво-
Стане все навкруг красиво!


