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Від першої особи

ВЕСНА КЛИЧЕ...

Шановні друзі!
На наш поріг ступає величне, найбільше для кожного віруючого, свято 

– Великдень. Приходячи до наших осель, воно щорічно символізує пере-
могу добра над злом, надії над зневірою, життя над смертю. У звучанні 
церковних дзвонів, у святій воді, якою панотці окроплять наші великод-
ні кошики, у всенощній молитві, у кожному вітанні цього дня буде віра! 
Події нашого життя, радість того, що ми дочекалися цього світлого свя-
та, дарують нам наснагу жити і творити, мріяти і діяти, своїм жит-
тям і роботою доводити, що цей світ створений для добра і любові. 

Щиро вітаю своїх друзів, колег, соратників, партнерів, наших пайо-
виків і жителів краю, очільників громад, усіх знайомих і незнайомих із 
Великодніми святами! Бажаю вам щоденної радості від зробленого, до-
брого здоров’я вам та вашим близьким, щастя і злагоди у оселях.

Нехай освячені великодні кошики дозволять зібрати за столом усю 
родину, а благодатний день дасть наснагу на весь рік прожити його у 
благодаті, любові до ближнього, вірі у свої сили. Нехай Боже благословен-
ня торкнеться кожного дому, хай мирним буде небо над Україною, ко-
лективам легко працюється, а плоди праці приносять благополуччя та 
достаток у родини.

Христос Воскрес  - Воскресне Україна!
Від імені колективу Групи компаній «Нива Пере-

яславщини»  щиро Олександр Мостіпан

Христос Воскрес  
- Воскресне Україна!
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КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

«НИВА 
ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» 

ОТРИМАЛА ІНВЕСТИЦІЇ 
У СУМІ 20 МІЛЬЙОНІВ 

ДОЛАРІВ 

 Підтримку від IFC (Міжнарод-
ної фінансової корпорації) ко-
ментує власник Групи компаній 
Олександр Мостіпан:

«Ми вдячні нашим багаторіч-
ним партнерам МФК за під-
тримку зусиль компанії із забез-
печення українців якісним м’яс-
ним продуктом. Комплексна 
програма фінансової підтримки 
дозволила підприємству у період 
пандемії зберегти колектив, 
зміцнити позиції компанії і ро-
звивати справді цивілізоване ви-
робництво із дотриманням усіх 
екологічних вимог. 

«Нива Переяславщини” вже 
десятки років впроваджує від-
новлювальні джерела енергії, 
використовуючи солому власно-
го виробництва, що дає мож-
ливість бути другими в Україні 
із виробництва свинини, спо-
живаючи мінімум енергетич-
них ресурсів та покращуючи 
якість ґрунтів за допомогою 
органічних добрив.  Підтримка 
МФК дозволила нам надати ро-
бочі місця та виплачувати до-
стойну заробітну плату майже 
двом тисячам працівників, які 
проживають у сільській місце-
вості, стабільно у період кризи 
сплачувати податки, тим са-
мим забезпечуючи підтримку 
територіальних громад. Два 
нові об’єкти  повною мірою від-
повідатимуть вимогам гуман-
ного поводження із тваринами 
та дозволять істотно підтри-
мати ринок м’ясних продуктів 
у непростий для України час, 
коли всі сили зосереджені на бо-
ротьбі із COVID -19. 

Щиро сподіваємось, що наша 
співпраця принесе гарні плоди 
й слугуватиме реалізації про-
грамних цілей МФК, а «Ниві Пе-
реяславщини» дозволить і далі 
дотримуватись у виробництві 
сучасних підходів лояльних до 
природи, забезпечить стійкий 
розвиток компанії та довколиш-
ніх територій».

Якщо вже почали говорити про 
чесноти, то не можна не сказати про 
його користь. Він – ідеальний корм 
для молодняку поросяток.  У ячме-
ню серед сухої речовини переважа-
ють вуглеводи – до 70%, протеїни 
– 10%, жири — 5%. 

Зерно містить 8 незамінних амі-
нокислот, тому для Групи компаній 
«Нива Переяславщини» - це особ-
лива культура. Він входить до ре-
цептів комбікормів для поросят усіх 
вікових груп, а для наших поросят 
-  тільки найкраще. 

Саме тому не можемо пропу-
стити початок марафону сільсько-
господарських робіт – ячмінну по-
сівну. Кінець березня – найкращий 
час аби сіяти цей злак. Хоча під лі-
сосмугами ще лежить сніг, у полях 

ЯЧМІНЬ У ПОЛІ 

ПЕРШИЙ!
Можна сперечатися про те, яка культура  важливіша у 

полі, а от суперечок щодо того, яку висівати першою, бути 
не може. Ячмінь - культура, якій зовсім не обов’язково мати 
високу температуру, він невибагливий до тепла, тому знуд-
жені після зими агрономи саме його сіють першим

ПАЙОВИКАМ-

Площі під цією культурою є у 
«Ниви Переяславщини» у всіх від-
ділках, але ми мандруємо до Па-
ришкова, бо вони одними із перших 
почали догоджати «королеві полів». 
Небо похмуре і сіре, і на кілочку 
уже висить дощик, не дуже гарна 
ситуація для фото, але для агро-
номів саме те.

«Весна для кукурудзи, як на за-
мовлення, – каже керівник СТОВ 
«ІТАЛ ІК» Анатолій Васильович 
Чорнобай. Температура ґрунту 9-12 
градусів, вологість на 10 сантиме-
трах до 54 одиниць. Волога у ґрунті 
є, земля розробляється, не липне, 
тому у господарстві працюють на 
посівній три сівалки. А на цьому 
полі у нас трудиться Саша Муха. 
Робота у Саші особлива, бо трак-
тор працює самостійно по GPS, а 
механізатору треба слідкувати за 
сівалкою та розвернути трактор у 
кінці поля, навіть маркери засто-
совувати не треба, тому вони замо-
тані плівкою. Рядочки, як натягнуті 
струни, хоч бери й грай на них ме-
лодію весняного поля. 

Працює, як бджілка. Молодий 

ЧАС ЛЮБИТЕЛІВ ДОЩУ
Дивовижне слово плювіофіл означає любитель дощу. 

І на думку відразу спадає весна, ніжна зелень дерев і сірі 
нитки дощу, що пришивають землю до неба. Ці невидимі 
стьожки дарують життєдайну вологу, насичують ґрунт 
життям і дають надію на добрий врожай. Не знаємо на-
певне, але вважаємо, що всі агрономи – любителі дощу. І це 
саме їх час, бо вони сіють кукурудзу
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на всю господарює техніка. Напро-
шуємося на поле, де працює єдиний 
у компанії «Джон дір» на гусенич-
ному ходу. Легенько, ніби пір’їнку, 
веде він за собою важку сівалку 
«Pöttinger”, а ячмінні зерна лягають 
у тепле земляне ложе, як на перину, 
щоб виколихати згодом наливний 
вусатий колос.

Дивовижне, скажемо вам, ви-
довище: чи то танк, чи то трактор, 

- сила і міць вражає, а працівники 
називають його всюдиходом. Пра-
цює «всюдихід» на Згурівщині, на 
13 полі у Новій Оржиці. За ходом 
весняно - польових робіт нагля-
дає головний агроном Згурівського 
відділку Сергій Табачок.  На «Ниві 
Переяславщини» Сергій Олексан-
дрович працює майже десять років. 
Прийшов сюди на своє перше міс-
це роботи, та так і залишився на-
завжди. Уже тут виріс до агронома, 

тут навчався і біля землі, і в тех-
нікумі та виші, і вже п’ятий рік пра-
цює головним агрономом. Команда 
головного складається із п’ятьох 
агрономів. Четверо відповідають за 
конкретні поля у селах Згурівської 
та Яготинської громади і один – 
дбає про насіння.

  «Ячмінь любить, щоб посіяти 
його швидко і вчасно, тому нама-
гаємось забезпечити техніці безпе-
ребійну роботу. Зараз саме золотий 
час. У лютому цього року розкопу-
вали ґрунт, то земля промокла на 

метр, але, на жаль, потребу у волозі, 
після кількох поспіль засушливих 
років, ця зима не задовольнила. Сіє-
мо сорт «Сєбастьян», він низько-
рослий і любить наші ґрунти та клі-
мат, тому намагаємось йому вгоди-
ти. При цьому завжди враховуємо 
особливості поля. У кожного поля – 
свої фокуси, до кожного – потрібен 
свій підхід, але ми так тісно із ними 
спілкуємось, що навчилися читати 
між рядків і розуміємо усі підказки 

землі. Більшість наших механіза-
торів працюють давно, плинності 
кадрів практично немає. А початок 
весни – Особливий час, всі скучи-

ли за полем і роботою», - говорить 
Сергій Олександрович. 

Чоловіки, які завиграшки  орють 
чи сіють, які знають техніку, як свої 
п’ять пальців, соромляться камери 
і тому агрономи завжди щось вига-
дують, коли прес – служба компанії 
виходить у поле. Але ми любимо на-
ших співробітників, вони найперша 
ланка компанії і тому будуть фото, 

будуть прізвища, навіть не дивля-
чись на розповсюджену істину, що 
журналіст на полі – до дощу!

Тракторист Іван Шматов, сівач 

– Юрій Ващенко, на «Маніту» пра-
цює Олег Шматов, на «Сканії» – 
Валерій Наказний, тракторист на 
підвезенні – Микола Рудзиган сьо-
годні забезпечують посівну.

 І хоча поруч теж кипить робота, 
бо цієї весни на Згурівщині отрима-
ли дві ротаційні борони, обидві за-
кривають вологу. Трудяться  на них 
Михайло Коваленко, Костянтин 
Корбачов та Олександр Яковлєв, 
працює Вадим Чужа. Але на по-
сівній ячмінь, однак перший.

ПРО НАС

механізатор, родом із Полтавщи-
ни,  приїхав до нас три роки тому. 
Живе тракторист у гуртожитку, тут, 
у Паришкові, де створено усі умо-
ви для проживання та відпочинку 
співробітників компанії. За цей час 
уже і любов свою зустрів, так що 
є надія, що і весілля тут справи-
мо. Більшість наших працівників 
приїжджають із довколишніх обла-
стей, бо «Нива Переяславщини» за-
безпечує гарні умови: проживання 
та харчування безплатне, і зарплат-
ня така, що механізаторам зовсім не 
обов’язково їхати на заробітки до 

Польщі. За багато років існування 
компанії тут створили родини, на-
родилися діти. Так і повинно бути, 
коли підприємство дбає про май-
бутнє. Є працівники із Харківсь-
кої, Черкаської області, робимо усе, 
щоб створити людям гарні умови. 
Беремо спеціалістів із досвідом, без 
поганих звичок».

Згодом естафету від батька пе-
реймає Анатолій Анатолійович 
Чорнобай, теж агроном, закоханий 
у свою справу, Цьогорічну весну 
хвалить і дякує інженерній службі 
за добру працю. Вирішили у суботу 

почати посівну, –  і вся техніка, як 
годинник, – справна і готова вийти 
в поле. Зараз висіяли близько п’яти-
сот гектарів – це тільки початок і по-
переду ще велика робота. Всього у 
підрозділі на кукурудзяній посівній 
працює вісім одиниць техніки. Сон-
ні після зими поля дискують, а вже 
потім іде посівна техніка. Третій 
агроном – Ярослав Анатолійович 
Німченко, теж не нахвалиться свої-
ми працівниками. Каже, що кожен 
професіонал із великим досвідом і 
любов’ю до професії.  

«Нива Переяславщини» дякує 

своїм сіячам - механізаторам: Олек-
сандру Миколайовичу Мусі, Михай-
лу Володимировичу Ковалю, Андрію 
Миколайовичу Булаху, Олексію Во-
лодимировичу Дзюбичу, Олександру 
Віталійовичу Третяку, усім, хто із 
шостої години ранку і до пізнього 
вечора працює у полі, щоб пораду-
вати нас щедрими врожаями. 

Це ваш час, любителі дощу, хай 
дощики будуть вчасними, весна 
може бути і похмурою, аби не мо-
розило, а «качаниста» нехай виро-
сте на славу, дякуючи аграріям за 
працю.



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-

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. 

А привела нас до Садового гарна 
нагода: вже кілька днів у ньому пра-
цює наш фірмовий магазин «П’ята-
чок». Стоїть він у самому центрі села. 
Тут-таки зустрічаємо старосту  - Дми-
тра Васильовича Насташевського, 
який зосереджено спостерігає за весня-
ним прибиранням та вивезенням гілля. 
Очільник села розповідає, що Садове 
– зовсім юне, йому всього 90 років. І 
хоча від розкішних садів нині залиши-
лася тільки назва, місцеві жителі цим 
пишаються. 

Тут мешкає 1550 жителів, а ще бага-
то гостей і працівники птахофабрики, 

тому наш магазинчик дуже потрібен. 
«Торгова марка «П’ятачок» вже по-

над  одинадцять років   сумлінно   слідує 
обраним принципам: найкраще м’ясо, 
вирощене на власних відгодівельних 
комплексах, на збалансованих ком-
бікормах, охолоджене, яке надійшло до 
торговельного закладу у найкоротший 
термін. Такі підходи дозволяють нам 
уже тривалий час мати своїх шануваль-
ників і відповідати найвибагливішим 
смакам. Нині ми продовжуємо впро-
ваджувати власну концепцію макси-
мальної доступності і близькості до 
споживача. Саме тому магазин у Садо-

вому вже 33 такий на Київщині. 
Наш «П’ятачок» є у Березані, що 

всього за кілька кілометрів від Садо-
вого, і він дуже популярний, а відвіду-
вачі часто говорили, що хотіли б мати 
щось подібне і у Садовому. Це також 
відповідає нашій концепції – м’ясний 
магазинчик недалеко від дому, тому ми 
пішли назустріч побажанням людей і  
три дні тому розпочали роботу у цьому 
селі», - зазначає фінансовий директор 
підприємства, куратор м’ясоперероб-
ної галузі Олександр Миколайович Ку-
чер. 

Тепер щодня із сьомої години ран-
ку до сьомої години вечора у невелич-
кому магазинчику у центрі села вас 
зустрінуть по черзі двоє усміхнених 
продавців: Олена Іванівна Бочечка та 
Валентина Василівна Перескокова. 

А асортимент магазину приємно 
здивує: тут і  охолоджене м’ясо: гру-
динка, реберця, окіст, ескалоп, оший-

ок;  і ковбаси – від варених до копче-
них; сосиски, сардельки, фарш і ще 
купа м’ясних смаколиків. А з огляду 
на те, що попереду травневі свята і Ве-
ликдень, пропонуємо шанувальникам 
посиденьок на природу цілу лінійку 
нашого гриль-меню – від домашньої 
ковбаси, шашликів і до стейка чи че-
вапчичів.  

Окремо ціла поличка різного виду 
консерви, а також напівфабрикати та 

супутні товари: вареники, пельмені, 
налисники. А якщо до м’яса ви захоче-
те соусу, то і тут є великий вибір. Не 
забули і про маленьких відвідувачів, бо 
для них  улюблене морозиво. 

Тому чекаємо вас у гості, будемо 
раді подарувати вам задоволення від 
смаку нашої продукції.

П’ЯТАЧОК	

У	

САДОВОМУ
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У нашої події також багато учас-
ників, які зробили її можливою. 
Мова про нашу щомісячну акцію 
із вручення подарункових наборів 
одиноким жителям. Рік тому цю ак-
цію започаткував власник компанії 
Олександр Мостіпан. Саме він 
вирішив, що людям, з якими доля 
обійшлася не дуже добре, залишив-
ши їх у скруті, потрібна допомога. 
У бізнесі, якщо він соціально від-
повідальний, час - від ухвалення рі-
шення і до його виконання -  може 
становити години. 

«Розпочинаючи цю справу рік 
тому навіть не сподівалися, що 

мось, що наш невеликий дарунок 
стане допомогою і підтримкою для 
кожного», - коментує чергову бла-
годійну акцію директор компанії 
Віталій Шакель.   

Працівники роз’їхалися по  п’я-
ти громадах, а нас доля закинула до 
Корніївки, що у Баришівській гро-
маді. Разом із директором Благодій-
ного фонду Миколою Федоровичем 
Шевченком та старостою Корніївки 
Петром Павловичем Вілянським 
ми відвідали 11 будинків і немало 
подивувалися людській витримці, 
умінню не скорятися долі і велич-
ному материнському подвигу. Спи-

наше прагнення допомогти одино-
ким літнім людям у період пандемії 
і локдауну максимально уникнути 
контактів із довколишнім світом, 
затягнеться так надовго. Але нині 
ми переживаємо уже третю хви-
лю захворювання і розуміємо, що 
порівняно із минулим роком стан 
справ не покращився, тому ухвали-
ли рішення продовжити допомагати 
людям, доки ситуація не змінить-
ся. У Групи компаній «Нива Пере-
яславщини» немає спеціального 
підрозділу із соціальної роботи, ми 
сільськогосподарська компанія, ос-
новне призначення якої вирощувати 
хліб, годувати поросят, виробляти 
м’ясну продукцію і забезпечувати 
нею споживачів. Усе інше - то зона 
нашої особистої відповідальності, 
яку ми взяли на себе, бо таку політи-
ку ведення справ обрав Олександр 
Олексійович. Уже зараз ми усвідом-
люємо, що кількість наших соціаль-
них проектів, благодійних акцій і 
співучасті у розвитку громад, про-
сто зобов’язує нас думати про ство-
рення такого підрозділу, бо хочемо 
бачити цю роботу більш структу-
рованою і цілеспрямованою. Але 
це все ще тільки перспектива. Нині 
тільки продуктовими наборами 
ми щомісячно підтримуємо 165 
осіб і ця кількість постійно росте. 
Ми вдячні працівникам компанії, 
аграріям, інженерам, менеджерам, 
які крім своїх виробничих обов’яз-
ків, беруть на себе і ще і виконання 
цієї важливої благодійної місії. У 
квітні вона співпала із Благовіщен-
ням, «Нива» щиро вітає усіх із цим 
величним святом, бажаємо гарних, 
благих вістей у вашому домі, добро-
го здоров’я, тепла і затишку, Божої 
охорони кожному. Щиро сподіває-

таєте, який подвиг. Скажемо, що 
справді надзвичайний, бо ми бачи-
ли родини, де роками борються із 
ДЦП, страшними дитячими захво-
рюваннями, де не чекають допо-
моги і не вірять у це, зате вірять у 
себе, і роблять все належне, щоб не 
здатися хворобі. Ми були щасливі 
повернути людям цю віру і ми раді, 
що можемо хоч на кілька хвилин 
полегшити їх ношу. 

Ми були у Любові Василівни Фе-
щенко, вона переселена із Чорно-
бильської зони і вже 26 років живе 
у Корніївці, але все ще сумує за рід-
ними краями, де повно грибів і ягід, 
їй усе сниться колишня домівка, але 
і город, і хата у неї гарна і догля-
нута, і красується на ній табличка: 
«Двір взірцевого порядку».

Ми заходили у гості до малень-
кого хлопчика Артура, який ніко-
ли не бачив цього чудового світу, а 
його мама,  маючи ще двох дітей, 
справляється з усім самотужки. 

«За багато років життя я впер-
ше зустрічаю таку ініціативу, досі 
ми жили у Василькові, там нічого 
подібного не було», - каже мама 
Артурчика. При всьому цьому жін-
ка ще якось ухитряється продава-
ти речі в Інтернеті, тому якщо вам 
зустрінеться спільнота «Ярмарка 
«Благодать», придбайте щось із 
одягу чи взуття, що вам сподобаєть-
ся,  і тим самим ви допоможете 
маленькому хлопчику Артурчику, 
який тільки недавно почав чути, і 
його мамі, яка може все!

  Щиро просимо Божої благо-
даті на кожну родину, яку спіт-
кало лихо, щасливі, що у цей день 
ми заходили до домівок із благими 
вістями і подарунками.

ДЕНЬ БЛАГИХ ВІСТЕЙ

Хоча Благовіщення у цьому 
році було холодним і дощовим, 
але світла радість від гарної 

події, яку ми готували, однак тішила серце. Хочемо почати 
саме із підготовки, бо знаєте, як буває: урочистості, нагороди, 
концерти, аплодисменти - то лиш маленька, видима частина 
події, а основне завжди велика підготовча робота, тижні і 
місяці напруженої праці, за якими стоять ті невидимі люди, 
які і роблять комусь свято
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 «Транспортний парк компанії 
починав формувати багато років 
тому Олександр Іванович Гресь, 
бо працює він із часу заснування 
компанії, нині порядкує у нашому 
підрозділі у селі Козлів. Компанія 
поступово розширялася, збільшу-
вався земельний банк, в основному 
за рахунок орендованої землі. Нині 
це 23 тисячі гектарів, а рослинни-
цтво становить вагому складову 
компанії. У підборі техніки для нас 
найважливішим є надійність. Від 
початку весняно - польових робіт і 

до останнього гектара зораного во-
сени поля, - усе це зона відповідаль-
ності інженерної служби. Техніка 
повинна бути справною, догляну-
тою і не підводити, щоб хлібороби 
думали не про ремонти, а про уро-
жай.

Наші уподобання складалися не 
один рік і зрештою ми дійшли вис-
новку, що це повинні бути серйозні 
імпортні машини, якість яких пе-
ревірена часом і умовами. Цієї весни 
ми також маємо поповнення – прид-
бали два випробувані хліборобськи-
ми буднями трактори «Джон Дір». 
Нам бракувало саме таких машин. 
Одна із них залишиться працювати 
на землях Студениківської громади, 
інша помандрує на Згурівщину до 
Нової Оржиці», - так про нове над-
бання каже Олександр Миколайо-
вич. 

Зовсім нещодавно ми були на 
відділку,  знайомились із ходом 
ремонтних робіт, нині – радісна 
і приємна подія. Олександр Іва-
нович Гресь любовно оглядає но-
венькі трактори і каже, що механі-
заторам сьогодні роботи не буде, 
бо такі ж красунчики приїхали: «Ці 
трактори новішої моделі, є зміни у 
двигуні, облицюванні. Кого поса-
димо на новий трактор, ще думає-

мо, будемо вносити якісь зміни: на 
новий посадимо когось досвідче-
ного, а молодь нехай навчається». 

Робота і справді біля майстер-
ні завмерла і всі чоловіки вийшли 
дивитись, як величезний трактор 
буде з’їжджати двома невеликими 
сходинками вперше на рідну зем-
лю. Навіть не вірилося, що це буде 
так легко і вправно, але не даремно 
ж на «Ниві» працюють найкращі 
механізатори, тому перша поїзд-
ка із платформи  на землю була 
успішною. Найголовнішу оцінку 
«Джон Діру» дали самі тракто-
ристи, оглядаючи, слухаючи звук 
мотора, вмикаючи усі можливі ліх-
тарі. Їх оцінка – відмінно. 

Щиро зичимо, щоб американсь-
ка машина гарно служила україн-
ським хліборобам і отримувала 
тільки відмінні оцінки.

МАШИНА,	ЩО	ЗАСЛУГОВУЄ	
«ВІДМІННО»

Транспортний парк Групи компаній «Нива Переяслав-
щини» за 23 роки життя підприємства бачив всяке: по-
чинаючи від колишніх колгоспних комбайнів і закінчуючи 
всілякими дивами сучасної техніки. За цей час наші інже-
нери і механіки пройшли такий шлях, що самі можуть 
бути експертами у техніці. Головний інженер компанії 
Олександр Миколайович Онищенко добирав кожну ма-
шину, трактор, комбайн, радився із механіками, спілку-
вався із водіями, щоб зрештою транспортний підрозділ 
перетворився у мобільний і універсальний організм, де 
немає нічого зайвого, а кожна машина на своєму ідеаль-
ному місці

Територія «П'ятачка!
Шановні наші читачі! 
Торгова марка «П’ятачок» 

вітає вас із приходом справжньої 
весни! «Зима буде довгою», - ка-
зали у відомому серіалі «Гра пре-
столів», але не вічною. 

Знову завирує життя, про-
кинеться земля від сплячки, 
проб’ються крізь земну кору 
квіти і трави. Забуяє зелень і від-
гонить зимовий анабіоз, а з ним і 
понурий настрій.

 «П’ятачок» закликає вас стру-
сити із себе залишки меланхолії 
і сповнитися оптимізмом. Та взя-
тися, зрештою, до своїх улюбле-
них занять, як то участь у наших 
конкурсах. І перший наш мара-

фон так, власне, і називається: 
«Весна іде - красу несе!». 

Надсилайте нам на електрон-
ну адресу: pereveslo@ukr.net 
цікаві світлини на весняну тема-
тику. Перші квіти, перша скопана 
грядка, вербові гілочки - усе, що 
символізує весну. 

До фото просимо написати 
цікаві текстовки, на зразок на-
шої. 

Можна віршовано, підійде 
звичайна проза. «П’ятачок» при-
готував за зиму багато призів і 
очікує на майбутніх переможців. 
Тож гайда, пригоди чекають на 
вас!

«Весна іде - красу несе!»

Причаїлись котики вербові, -
 Є сіренькі, жовті є і білі!
Мов послання Божої Любові,
Що чекають Вербної неділі.

«Нива Переяславщини»
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День Фаза Місяця Рекомендовано садити:

1 травня, 
субота

Спадаюча (19, 
20 день)

Цибуля, часник, коренеплід, капуста, 
картопля, дворічні та багаторічні квіти, 
цибулинні та бульбові квіти, плодові дерева, 
аґрус, смородина, полуниця, суниця

2 травня, 
неділя

Спадаюча (20, 
21 день)

Аґрус, смородина, полуниця, суниця, 
плодові дерева, дворічні та багаторічні квіти, 
цибулинні та бульбові квіти

3 травня, 
понеді-
лок

Третя 
чверть (21, 22 
день)

Несприятливий час для робіт пов’язаних з 
рослинами у городі. Можна обробляти ґрунт, 
боротися з бур’янами, прибирати ділянку, 
проріджувати, обприскувати рослини від 
хвороб і шкідників. Не рекомендується 
посадка та посіви більшості культур, поливи 
та підживлення. Можна розпушувати ґрунту, 
робити прополювання та прищіпку молодих 
пагонів.

4 травня, 
вівторок

Спадаюча (22, 
23 день)

Несприятливий час для робіт пов’язаних з 
рослинами у городі. Можна обробляти ґрунт, 
боротися з бур’янами, прибирати ділянку, 
проріджувати, обприскувати рослини від 
хвороб і шкідників. Не рекомендується 
посадка та посіви більшості культур, поливи 
та підживлення. Можна розпушувати ґрунту, 
робити прополювання та прищіпку молодих 
пагонів.

5 травня, 
середа

Спадаюча (23, 
24 день)

Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, 
полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні 
та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові 
квіти, коренеплоди, цибуля, картопля, огірки, 
зелень різна, баклажани, перець, томати, 
капуста

6 травня, 
четвер

Спадаюча (24, 
25 день)

Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, 
полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні 
та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові 
квіти, коренеплоди, цибуля, картопля, огірки, 
зелень різна, баклажани, перець, томати, 
капуста

7 травня, 
п’ятниця

Спадаюча (25, 
26 день)

Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, 
полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні 
та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові 
квіти, коренеплоди, цибуля, картопля, огірки, 
зелень різна, баклажани, перець, томати, 
капуста

8 травня, 
субота

Спадаюча (26, 
27 день)

У городі це несприятливий день для посіву, 
посадки та пересадки, висадки розсади. 
Перекопування, розпушування сухого ґрунту. 
Прополювання. Боротьба з бур’янами, 
шкідниками та хворобами. Проріджування. 
Не рекомендується обрізка та формування, 
пікіровка, пересадка, укорінення, 
пасинкування, полив, підживлення. В саду – 
санітарна обрізка дерев і чагарників (вирізка 
сухих гілок), вирізка порослі. Скошування 
газону для уповільнення зростання.

9 травня, 
неділя

Спадаюча (27, 
28 день)

У городі це несприятливий день для посіву, 
посадки та пересадки, висадки розсади. 
Перекопування, розпушування сухого ґрунту. 
Прополювання. Боротьба з бур’янами, 
шкідниками та хворобами. Проріджування. 
Не рекомендується обрізка та формування, 
пікіровка, пересадка, укорінення, 
пасинкування, полив, підживлення. В саду – 
санітарна обрізка дерев і чагарників (вирізка 
сухих гілок), вирізка порослі. Скошування 
газону для уповільнення зростання.

10 трав-
ня, поне-
ділок

Спадаюча (28, 
29 день)

У період Молодик всі рослини стають 
вкрай уразливими, тому не рекомендується 
працювати з рослинами в ці три дні.

11 трав-
ня, вівто-
рок

Молодик (29, 
30, 1 день)

У період Молодик всі рослини стають 
вкрай уразливими, тому не рекомендується 
працювати з рослинами в ці три дні.

12 трав-
ня, се-
реда

Зростаюча (1, 
2 день)

У період Молодик всі рослини стають 
вкрай уразливими, тому не рекомендується 
працювати з рослинами в ці три дні.

13 трав-
ня, чет-
вер

Зростаюча (2, 
3 день)

У городі можлива посадка рослин, які 
мають довге та в›юнке стебло: дині, кавуни, 
гарбузи, горох, квасоля. Видаляти непотрібні 
зав›язі. Підгортання, проріджування, 
прополювання, обприскування від шкідників 
і хвороб Квітникарям – посадка ампельних 
і витких рослин: клематисів, дівочого вино-
граду та інших. Не рекомендується пересад-
ка. В саду можна займатися розпушуванням 
ґрунту, викорчовування пнів, прибиранням 
зайвої порослі. Обрізування вусів у 
суниці, формування, санітарна обрізка, 
пасинкування, прищіпка і щеплення.

14 трав-
ня, п’ят-
ниця

Зростаюча (3, 
4 день)

У городі можлива посадка рослин, які 
мають довге та в›юнке стебло: дині, кавуни, 
гарбузи, горох, квасоля. Видаляти непотрібні 
зав›язі. Підгортання, проріджування, 
прополювання, обприскування від шкідників 
і хвороб Квітникарям – посадка ампельних 
і витких рослин: клематисів, дівочого вино-
граду та інших. Не рекомендується пересад-
ка. В саду можна займатися розпушуванням 
ґрунту, викорчовування пнів, прибиранням 
зайвої порослі. Обрізування вусів у суниці, 
формування, санітарна обрізка, пасинкуван-
ня, прищіпка і щеплення.

15 трав-
ня, субо-
та

Зростаюча (4, 
5 день)

Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, 
полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні 
та багаторічні квіти, огірки, зелень різна, 
баклажани, перець, томати, капуста

16 трав-
ня, неділя

Зростаюча (5, 
6 день)

Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, 
полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні 
та багаторічні квіти, огірки, зелень різна, 
баклажани, перець, томати, капуста

17 трав-
ня, поне-
ділок

Зростаюча (6, 
7 день)

Виноград, малина, ожина, аґрус, смородина, 
полуниця, суниця, однорічні квіти, дворічні 
та багаторічні квіти, огірки, зелень різна, 
баклажани, перець, томати, капуста

18 трав-
ня, вівто-
рок

Зростаюча (7, 
8 день)

У городі не рекомендується проводити 
роботи пов’язані з рослинами, можна 
підпушити суху землю, проріджувати. 
Обробка від хвороб і шкідників. Не 
рекомендується підживлення, поливи, 
пророщування насіння. В саду – покіс 
газону, вирізка вусів суниці, санітарна 
обрізка дерев. Обробка інсектицидами. 
Заготівля насіння і квітів цілющих рослин.

19 трав-
ня, се-
реда

Перша 
чверть (8, 9 
день)

У городі не рекомендується проводити 
роботи пов’язані з рослинами, можна 
підпушити суху землю, проріджувати. 
Обробка від хвороб і шкідників. Не 
рекомендується підживлення, поливи, 
пророщування насіння. В саду – покіс 
газону, вирізка вусів суниці, санітарна 
обрізка дерев. Обробка інсектицидами. 
Заготівля насіння і квітів цілющих рослин.

20 трав-
ня, чет-
вер

Зростаюча (9, 
10 день) Однорічні квіти

21 трав-
ня, п’ят-
ниця

Зростаюча 
(10, 11 день) Однорічні квіти

22 трав-
ня, субо-
та

Зростаюча 
(11, 12 день)

Плодові дерева, виноград, малина, ожина, 
аґрус, смородина, полуниця, суниця, 
однорічні квіти, дворічні та багаторічні 
квіти, цибулинні та бульбові квіти, огірки, 
зелень різна, капуста, картопля

23 трав-
ня, неділя

Зростаюча 
(12, 13 день)

Плодові дерева, виноград, малина, ожина, 
аґрус, смородина, полуниця, суниця, 
однорічні квіти, дворічні та багаторічні 
квіти, цибулинні та бульбові квіти, огірки, 
зелень різна, капуста, картопля

24 трав-
ня, поне-
ділок

Зростаюча 
(13, 14 день)

Плодові дерева, виноград, малина, ожина, 
аґрус, смородина, полуниця, суниця, 
однорічні квіти, дворічні та багаторічні 
квіти, цибулинні та бульбові квіти, 
баклажани, перець, томати, цибулю, часник, 
огірки, зелень різна, капуста, картопля

25 трав-
ня, вівто-
рок

Зростаюча 
(14, 15 день)

Плодові дерева, виноград, малина, ожина, 
аґрус, смородина, полуниця, суниця, 
однорічні квіти, дворічні та багаторічні 
квіти, цибулинні та бульбові квіти, 
баклажани, перець, томати, цибулю, часник, 
огірки, зелень різна, капуста, картопля

26 трав-
ня, се-
реда

Повний 
місяць (15, 16 
день)

Місячний календар садівників, городників, 
квітникарів не рекомендує працювати з 
рослинами в повний місяць

27 трав-
ня, чет-
вер

Спадаюча (16, 
17 день)

Полуниця, суниця, плодові дерева, 
цибулинні та бульбові квіти, цибуля, часник

28 трав-
ня, п’ят-
ниця

Спадаюча (17, 
18 день)

Плодові дерева, аґрус, смородина, полуниця, 
суниця, дворічні та багаторічні квіти, 
цибулинні та бульбові квіти, капуста, 
картопля, цибуля, часник, коренеплоди

29 трав-
ня, субо-
та

Спадаюча (18 
день)

Плодові дерева, аґрус, смородина, полуниця, 
суниця, дворічні та багаторічні квіти, 
цибулинні та бульбові квіти, капуста, 
картопля, цибуля, часник, коренеплоди

У травні продовжується весна й з’являється робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший 
врожай, проте вже потрібно готуватися до посіву. Читайте, коли найсприятливіше це робити

Місячний посівний календар на травень 2021 



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 населе-
них пунктах - для пайовиків безкоштовні!

Веселе і радісне 60-річчя зу-
стрів 15 квітня Близнюк Гри-
горій Ілліч зі Студеників.  
Приєднуємося до усіх побажань 
і просимо прихильності долі до 
ювіляра та многая-многая літа! 

 

Рак Віра Іванівна  з Руса-
нова зустріла віхову 60-річну 
дату у житті 27 квітня. 

Хай Ваші наступні ювілеї 
будуть іще світлішими і 
радіснішими! 

 
Кучмій Людмила Сте-

панівна з Двірківщини від-
значила чергову вагому жит-
тєву дату 24 квітня. 

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 сонячну 
оселю Ротар Ганни Іванівни, 
яка 1 квітня в Старій Оржиці 
відзначила 70-річний ювілей! 

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

Іще 9 квітня зустрів 
70-ліття Ріт Микола Ан-
тонович з Паришкова! 

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

Надточій Наталія 
Василівна з Гостролуччя від 
10 квітня  розміняла сьомий 
десяток літ! 

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

Соловей Марія Пе-
трівна з Русанова має за пле-
чима 70-річний ювілей, з чим 
ми її вітаємо і зичимо з висо-
ти своєї життєвої мудрості 
бачити тільки світлі тони. 

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

Нехай полинуть наші зи-
чення до Сербини Ганни-
Федорівни з Козлова, яка пе-
рейшла 70-річний життєвий 
рубіж 3 квітня. 

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

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

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

З 1 вересня 2021 року, згідно з 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 29.03.2021 № 277 
«Про додаткові заходи щодо 
організації виплати і доставки 
пенсій та грошової допомоги за 
місцем фактичного проживання 
одержувачів у межах України», 
пенсії будуть нараховуватися 
більшості пенсіонерів на рахунки 
в банки, окрім:

– осіб з інвалідністю першої гру-
пи;

– осіб, які за висновком лікар-
сько-консультативної комісії не 
здатні до самообслуговування і 
потребують постійного сторон-
нього догляду;

– пенсіонерів категорії “80+”;
– одержувачів державної соці-

альної допомоги (особи, які не ма-
ють права на пенсію, та грома-
дяни, які отримують допомогу з 
догляду).

Особи з вищезазначених 
категорій отримуватимуть пенсії 
та грошову допомогу за власним 
вибором: або через установу, 
відібрану на конкурсі, або через 
обраний самостійно банк з числа 
уповноважених. 

Постановою запроваджується 
конкурсний механізм відбору 
надавачів послуг з виплати та 
доставки пенсій, грошової допомоги 
за місцем проживання одержувачів.

Ця постанова набирає чинності з 
01.04.2021.

Переваги виплати пенсій через 
банківські установи

Виплата пенсії через банківські 
установи має ряд переваг як для 
пенсіонерів, так і для пенсійної 
системи в цілому, а саме:

- зарахування коштів на пенсій-
ні рахунки відбувається не пізніше 
наступного банківського дня після 
проведення фінансування;

- пенсіонер, відкривши пенсійний 
рахунок, може одержати пенсію в 
будь який зручний для нього час че-
рез мережу банкоматів або в будь 
якому відділенні уповноваженого 
банку на всій території України;

- з поточного пенсійного рахун-
ку можна зняти як усю зараховану 
суму, так і її частину, а на залишок 
коштів банк нарахує відповідні від-
сотки, і таким чином, у кожного 
пенсіонера з’являється можли-
вість одержати невеликий додат-
ковий дохід;

- за допомогою банківської пла-
тіжної картки можна сплатити 
за комунальні послуги, купити ліки 
та розрахуватися за товари в ма-

газинах, тощо;
- відкриття і обслуговування пен-

сійних рахунків – безкоштовне;
- у разі від’їзду на лікування або 

відпочинок не виникає необхідність 
брати з собою значну суму коштів 
готівкою.

- вигідно отримувати пенсію че-
рез банк працюючим пенсіонерам, 
оскільки більшість з них отриму-
ють заробітну плату саме через 
банківську установу.

Банківські установи цікаві ще 
й тим, що тут можна не тільки 
зберігати кошти, а й примножувати 
їх, відкривши «пенсійний депозит».

Депозити для пенсіонерів, 
як правило, відрізняються від 
звичайних депозитів та мають 
певні переваги:

- по вкладу діє більш вигідна про-
центна ставка;

- максимально зручні умови для 
користування депозитом (попов-
нення, часткове зняття, розірвання 
довгострокового договору);

- мінімальний внесок на депозит.
Здійснення виплати пенсій через 

банківські платіжні картки не тільки 
відкриває для літньої людини нові 
можливості щодо комплексного 
обслуговування, але й економить її 
вільний час.

Для одержання пенсійної 
виплати через банківську установу, 
необхідно відкрити рахунок в банку 

і написати відповідну заяву, яку 
можна залишити у відділенні банку 
і працівники банку нададуть її до 
органу Пенсійного фонду.

Пенсіонери Київщини для 
отримання пенсійних виплат 
можуть самостійно обрати одну із 
банківських установ:

1. ПАТ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАД-
НИЙ БАНК УКРАЇНИ”

2. ПАТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК 
АВАЛЬ”

3. ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
4. ПАТ “ЮНЕКС-БАНК”
5. ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ 

БАНК”
6. ПАТ “АЛЬФА-БАНК”
7. ПАТ “ПУМБ”
8. ПАТ “УКРСИББАНК”
9. ПАТ АБ “УКРГАЗБАНК”
10. ПАТ АБ “ПІВДЕННИЙ”
11. ПАТ “КРЕДОБАНК”
12. ПАТ “УКРЕКСІМБАНК 

УКРАЇНИ”
13. ПАТ “ІДЕЯ БАНК”
14. ПАТ “КБ “АКОРД”
15. ПАТ “КРИСТАЛБАНК”
16. ПАТ “ТАСКОМБАНК”
17. ПАТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІН-

ДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК”
18. ПАТ “ОТП БАНК”
19. ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

У будь-який час пенсіонер має 
право скористатись послугами 
іншого банку.

ПЕНСІОНЕРІВ	ЧЕКАЮТЬ	ЗМІНИОТРИМАННЯ	ПЕНСІЙ	ТА	ГРОШОВИХ	ДОПОМОГ	-	ЧЕРЕЗ	РАХУНКИ	В	БАНКАХ




