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НАРОДЖЕНІ НЕЗАЛЕЖНИМИ

РОВЕСНИЦІ ТВОЄЇ ВОЛІ, НЕНЬКО!
Під таким заголовком, але тоді ще в однині, рівно 10 років 

тому вийшла публікація мого авторства в газеті «Яготин-
ські вісті». Тоді переді мною стояла мета віднайти перших 
дітей Яготинщини, які народилися одразу після проголошен-
ня Незалежності України(Акт проголошення незалежності 
України — політико-правовий документ, ухвалений позачер-
говою сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким 
проголошено незалежність України та створення самостій-
ної української держави — України - офіційно). Мова в ній 
йшла про Анастасію Василівну Хвостікову, яка народилася 
на теренах району першою з дівчаток. І ось ця історія знай-
шла несподіване продовження...

Річ у тім, що нещодавно у родині Настуні та  Сергія Оле-
говича Ніколаєнка - тракториста - машиніста с\г виробни-
цтва СП ТОВ «Нива Переяславщини» (відділок села Козлів) 
- народилася донечка - Варвара. Іншими словами, ми маємо 
ще одну ровесницю Незалежності, її 30-річного ювілею. Дя-
куємо батькам за чудовий подарунок, бажаємо дівчинці ро-
сти щасливою, здоровою і успішною на славу своїй країні. 
А батькам, можливо, продовжити гарну традицію і до на-
ступного ювілею країни порадувати нас іще одним малень-
ким щастям...    Михайло Нанінець

РОВЕСНИЦІ ВОЛІ УКРАЇНИ !

Дорогі земляки! Ми стоїмо на порозі величного державного свята – нашій рідній незалежній Україні – 30! У масштабах країни це зовсім небагато, 
але достатньо, щоб переконати світ у незворотності історії. Ми - квітуча країна, краса нашої природи, її неповторність і індивідуальність дивує 
світ. Ми – відкрита країна, люди вражені нашою гостинністю і доброзичливістю. Ми - працьовита країна. Тисячі людей на своєму робочому місці 
крок за кроком своїми зусиллями зводять будинки, вирощують хліб, лікують людей, забезпечують процвітання нашим містам і селам. Майже 
двотисячний колектив нашої компанії докладає рук і серця до будівництва України. Ми обробляємо землю, вирощуємо хліб, доглядаємо поросят 
і виробляємо смачний український продукт. Ми працюємо на українського споживача і наша праця забезпечує добробут і благополуччя багатьом 
родинам, а чесна сплата податків дає гарні надходження до бюджетів громад. Саме це і називається патріотизмом та повагою до держави. 
Щиро вітаю всіх зі святом Незалежності! Нехай розквітає держава, нехай будуть щасливими українські родини, заможними міста і села, мирною 
і родючою буде наша земля. Бажаю колективу «Ниви» щасливого і активного життя, усім пайовикам довгих років і міцного здоров’я, усім громадам 
- можливостей для розвитку, а рідній Україні – прекрасного і заможного майбутнього, мирного неба і блискучих перспектив!   

З повагою, Олександр Мостіпан

30!
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УКРАЇНІ-

Найперша, і, мабуть, найсміливі-
ша та найдерзновенніша зі звитяг 
- це сама ідея створення «Ниви 
Переяславщини», яка належить 
засновнику, головному натхнен-
нику, генератору надскладного ме-
ханізму - Олександру Олексійовичу 
Мостіпану. Важким і непересіч-
ним для бізнесу був рік створення 
компанії - 1998-й. Сьогодні, коли з 
висоти пташиного польоту ми ба-
чимо рівненькі ряди тваринницьких 
комплексів, коли могутніми вели-
канами височіють переооснащені 
та більшість новозбудовані елева-
торні комплекси чи потужності для 
зберігання продукції, коли вони 
фактично стали першими в Україні 
за кількістю виробленої продукції 
та комбікормів, коли засліплює очі 
блиск кубків та медалей - той дале-
кий рік видається легкою прогулян-
кою... Але тільки одна людина на 
той час знала, наскільки ризикує, бо 
швидко багатіли ділки тіньового і, 
синонімічно, криміального бізнесу, 
а заводи і фабрики перетворювали-
ся на ешелони брухту, що каравана-
ми тягнулися на захід. Без сумніву, 
це був виклик часові, виклик собі,  
виклик системі... 

Друга, без суміву, звитяга - ство-
рити надійну команду. Вірніше, її 
кістяк, який зрештою, випише, ви-
карбує оті скрижалі поведінки, яких 
неухильно дотримуються і понині, 
і сам колектив сьогодні є головним 
носієм цих ідеалів. Босими нога-
ми ступали по свіжій стерні разом 
із Олексадром Мостіпаном тоді 
головний бухгалтер підприємства 
Василь Михайлович Лесь, головний 
механік відділку Козлів Олександр 
Іванович Гресь та сотні інших, хто 
жив, працював і ріс разом із ком-
панією. 

Третя трудова звитяга - повага до 
землі. Перші клаптики в Згурівсь-
кому районі, перші клятвенні слова 
перед зневіреними селянами впали 
до благодатного Ґрунту. Пам’ятаю ті 
часи, коли перед зібранням окремі 
горлохвати нашіптували людям, що 
їх знову хочуть ошукати. Тверда 
позиція власника: «Ми нічого вам 
не гарантуємо. Ми тільки обіцяє-
мо дуже багато трудитися на вашій 

землі і повернути її вам принаймні 
не гіршою»...

Четверта трудова звитяга - вироб-
ництво. Не торгівля вирощеним 
збіжжям за рахунок знищення при-
родної родючості,  а виробництво 
свинини. Скажете, в чому ж трудова 
звитяга? Саме в тому, що на той час 
було важко знайти в селі господу, 
де б у стодолі не рохкали одне-два 
поросятка. Аж ні - ризик - і ставка 
на племінне поголів’я, акцент на 
диктатуру технології! 

Власний забійний цех- ще одна 
цеглинка в нинішню глобальну ін-
фраструктуру. Без нього левова ча-
стина зароблених коштів потекла б 
в руки жадібних ділків, які бояться 
сонячного світла. Наступна сходин-
ка - шоста, - цех по виробництву 
м’ясної продукції. Виростити лозу і 
з’їсти виноград зеленим - от що зна-
чили б усі зусилля цілої спільноти, 
якби не було замкненого циклу з ви-
робництва та реалізації продукції.

Але це ми трішечки забігаємо на-
перед. Звідки це все взялося, - ре-
зонно запитаєте ви. Такі обсяги по-
требують величезних капіталовкла-
день. Так, ви праві, бо це як лавина, 
що починається з грудки снігу або 
несподіваного зойку в засніжених 
горах - кошти (сьома звитяга). Отут 
і спрацювало заздалегідь мудре і 
зважене рішення - виробляти, а не 
торгувати. Бо інакше б нинішній 
надійний партнер компанії - Євро-
пейський банк реконструкції та ро-
звитку - не дав би і копієчки... Не 
при всіх керівниках держави ми от-
римували бодай кредити, бо в тому 
й різниця. Прем’єри просили займи, 
а Група компаній обгрунтовувала 
кошти...  як івестиції. Бо даремно 
проїдені гроші - то позичка, а вдало 
вкладені - то розвиток. А це вже - 
восьма їхня перлина. Вони постійно 
розвиваються!

Інколи мені здається, що стати 
президентом і керувати цілою краї-
ною набагато легше, аніж створити 
успішну компанію «з нуля». Бо в 
керманича країною є купа міністрів, 
депутатів, мільйон комісій, служб... 
Словом, потужний чиновницький 
апарат, якиий поглинає більше, 
аніж заробляє. Тут же одна людина 

30 перлин до діадеми 
Незалежності

У     ці передсвяткові дні мені мимо-
волі пригадалося, скільки сил і 

старань у дитинстві докладав для того, щоб зробити своїй матусі подарунок 
до дня народження. Гори зім’ятого паперу уже лежали на підлозі, але я знову 
брався за олівці. Нині у ці перед’ювілейні дні кожен достойний громадянин 
також переймається питанням, чи має він право сказати: «Сьогодні це і моє 
свято!». Бо ж як сказав в інавгураційній промові президент США Джон Кен-
неді: «Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ТИ 
можеш зробити для своєї країни!».

Сонце з’являється зі сходу, отже заслужено свято першим прийде до тих 
патріотів, які встали проти російської агресії і досі несуть бойовий дозор на 
її східних рубежах. Слава Україні! - Героям слава!

Група компаній «Нива Переяславщини» також готується прозвітувати 
перед Україною і їм є що сказати. Усі ці роки з моменту створення колектив 
на чолі з авторитетним власником компанії, Героєм України Олександром 
Мостіпаном старанно готував подарунок до ювілею України, який ми назве-
мо посильними трудовими звитягами, або коштовними каменями до її коро-
ни...



Михайло Нанінець
 Фото - Галини Третяк	від	7	серпня	2021	року

ВІД НАС!
повинна згенерувати кілька  порад в 
єдине правильне русло. Це - політи-
ка компанії. 

Не знаю, скільки тих самих звитяг 
можна зарахувати, але правильно 
вибудована політика роботи з пай-
овиками тягне одразу на декілька 
таких пунктів. «Нива Переяславщи-
ни», на зорі свого становлення ще 
не зміцніла і беззахисна перед чи-
новицьким свавіллям, була завжди 

номовнішими, то соціальна інфра-
структура  щонайменше 23-х сіль-
ських рад втратила б ... 43 мільй-
они гривень. Саме стільки за дуже 
скромними підрахунками виділено 
з Благодійної організації «Бла-
годійний фонд  «Нива Переяслав-
щини». Стільки надано пайовикам 
за їх особистими зверненнями, міс-
цевим громадам, навчально-вихов-
ним комплексам, дошкільним на-
вчальним і спортивним закладам, 
лікарням, районним управлінням 

30 перлин до діадеми 
Незалежності

на кілька кроків попереду своїх 
конкурентів. Якщо почалося з 500 
гектарів, то нині  загальна площа в 
обробці становить понад 23 000 га 
ріллі, себто більше 6000 орендова-
них паїв у громадян. Орендну пла-
ту спочатку підняли з 5% до 9% від 
нормативної грошової оцінки землі, 
в 2017 році - до 11%, в 2019 році до 
12%. Хочете збіжжям - отримайте 
збіжжя (це ще один із пунктів), по-
стало питання готівки - будь ласка 
(рахуйте, рахуйте), хочете - комбі-
новано - немає нічого неможливого. 
Нині зернові пакують до мішків... 
Безкоштовно виходить газета, що 
інколи є єдиним містком між старі-
стю та світом. Люди почали відтава-
ти, і сталося щось більше, аніж ви-
никла довіра пайовиків в орендаря. 
Було розрушено віковий страх селя-
нина в те, що його знову ошукають 
продрозверстками, комнезамами чи 
колгоспами... 

Це все - невеличкі, але вагомі по-
даруночки До Дня Незалежності 
України. За моїми підрахуками ми 
налічили десь близько 15-ти, але 
не дійшли ще й до середину шля-
ху. Бо попереду - ще один величез-
ний пласт роботи Групи компаній 
- благодійна робота. Чому благодій-
на, БО РОБИТИ ЇЇ НІХТО НЕ ЗО-
БОВ’ЯЗУЄ, КРІМ ВЛАСНОЇ ЧЕ-
СТІ. Я пропоную дати за це «Ниві» 
одразу 5 очок і  поясню чому. По-
заяк вони самі себе так позиціону-
ють, цитата: «...це найвищий рівень 
соціальної відповідальності в діяль-
ності компанії». Важко їм у цьому 
заперечити, бо вони й без того вико-
нують свої зобов’язання перед пай-
овиками, виплачуюючи їм орендну 
плату у різних варіаціях. Паралель-
но виплачуючи державі мільярд-
ні(!) з початку роботи податки, хоча 
з власного досвіду скажу, що дале-
ко не всі такі соціально зрілі. При-
нагідно знову хочу пригадати вам, 
якими страшилками лякали людей 
на перших зібраннях. Мовляв, якщо 
здасте свої землі «Ниві», вам кинуть 
мінімум на паї, а решту проблем 
вирішуйте самі. Гадаю, цим людям 
варто було хоча б вибачитися, бо 
якби вони тоді було видалися крас-

соціального захисту... Безкоштов-
но надається продукція власного 
виробництва на харчування дітей в 
навчальних закладах...

Кажете, замало тих коштовностей 
ми зібрали? Додайте безкорисливу 
допомогу рідній Українській армії, 
приплюсуйте найсучасніший  м’я-
сопереробний завод потужністю 
забою 240 голів/годину, який буде 
сертифікований за європейськи-
ми стандартами... І ледь не забув: 
«Нива Переяславщини» - у рейтингу 
ТОП-20 найбільших платників по-
датків серед аграрних підприємств 
України. Лише протягом 2019 року 
Групою компаній «Нива Переяслав-
щини» сплачено до бюджетів всіх 
рівнів понад  200 млн гривень, про-
тягом 2020 року  -  понад  300 млн 
гривень. Цього, напевно, досить!!!

Апофеозом креативу «Ниви» яв-
ляється торгова марка «П’ятачок»,  
- розгалужена мережа фірмової тор-
гівлі, яка не перестає дивувати свої-
ми кулінарними шедеврами, а самі 
крамнички стали окрасою місцевих 
сірих ландшафтів міс і сіл області.

Скільки ви нарахувати перли-
нок? Гадаю, ми близькі до нашого 
кінцевого результату. Символічно 
хотілося б, щоб їх було саме стіль-
ки, як і років нашій відродженій 
державності, бо насправді роки Не-
залежності України повинні скла-
датися з років тих її патріотів, які 
присвятили їй своє життя. Чи кожен 
з нас готовий на цей подвиг??? Пе-
реконаний, що ні, і не в тому річ, 
бо хтось народився воїном, хтось 
- сівачем, а хтось створив потужну 
кампанію, світло якої відповідає 
сяйву найбільших коштовних ка-
менів на короні своєї країни. Не-
хай це буде символічно 30 перлин, 
30 найкращих побажань від усього 
колективу і  пайовиків «Ниви Пере-
яславщини». Як і 30 років - найтяж-
чих у сенсі зміцнення відцентрової 
сили для виходу з тіні варварського 
імперського егоїзму. Це - лише по-
чаток шляху, а перші кроки даються 
нелегко...

Отже, сьогодні це і свято нив-
чан!

Із ювілеєм, тебе, Ненько!
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Сьогодні хотіли б поговорити 
на дуже серйозну тему, вона 

важливіша, за будь що, бо стосуєть-

ся  життя людей. Ось уже два роки 
ми намагаємось довести, наскільки 
це важливо. Мова про захист від ко-
ронавірусної інфекції. Яких тільки 
заходів ми не вживали. Ми забез-
печили всіх працівників засобами 
індивідуального захисту, натика-
ючись на нерозуміння, умовляли, 
просили, врешті накладали штрафи 
за нехтуванням цим. Ми вкладали 
великі кошти у заходи із захисту 
працівників і продовжуємо це ро-
бити. Більше 10 мільйонів гривень 
витрачено на боротьбу компанії з 

коронавірусом. Це кошти, які могли 
б піти на розвиток виробництва, по-
кращення умов праці, зрештою на 

заробітну плату, але вони витрачені 
на захист людей і результат довів, 
що це було зроблено правильно. 
Ми пройшли ці майже два роки без 
втрат і зупинки виробництва.

 Зараз ми продовжуємо тестува-
ти працівників, щоб вчасно вияви-
ти джерело захворювання і не до-
пустити його розповсюдження. За 
останні місяці придбали майже 4 
тисячі експрес - тестів вартістю до 
мільйона гривень. Уже місяць на 
підприємстві немає жодного хворо-
го на коронавірус, але кілька годин 

тому у Києві за сто кілометрів від 
нас виявили 6 випадків зараження 
людей новим штамом коронавірусу 
– «Дельта». Загроза нової четвертої 
хвилі прогнозується уже на кінець 
літа.  

Нині став доступним новий вид 
захисту від хвороби, який визнав 
весь цивілізований світ – вакцина-
ція, тому керівництво компанії, від-
чуваючи власну відповідальність за 
свої колективи, готове переконува-
ти, доводити, зрештою показувати 
особистим прикладом, що це важ-
ливо. 

Сьогодні  перше щеплення отри-
мує практично весь керівний склад 
компанії, дехто вакцинувався у 

сімейного лікаря, власник компанії  
- Олександр Мостіпан – отримує 
другу дозу вакцини також сьогодні 
разом з усією родиною. 

Зараз маємо 477 співробітників, 
які уже повністю вакциновані і 
для них ми скасували обов’язко-
вий масковий режим. Це четверта 
частина компанії. Ще частина пра-
цівників отримає друге щеплення 
різними вакцинами на наступному 
тижні, бо хочемо отримати колек-
тивний імунітет і уберегти своїх 
людей від біди. Кожна вакцина, 
зареєстрована в Україні, із вели-
кою вірогідністю захистить вас від 
смерті, тому треба вакцинуватись. 
Відкинути сумніви і страх, бо хво-
роба значно підступніша, аніж стра-
шилки, які ви можете прочитати у 
соцмережах. Бережіть своє жит-
тя, бо немає нічого важливішого, 
зробіть це для себе і своїх близьких!

ЗВЕРНЕННЯ КЕРІВНИЦТВА КОМПАНІЇ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»: 
НЕМАЄ	НІЧОГО	ВАЖЛИВІШОГО	ЗА	ЖИТТЯ!

Відразу він довго виносив за-
дум, вилежувався на елева-

торах, його підігрівали і охолод-
жували, провітрювали і доводили 
до кондиції. Так формувався задум 
п’єси. 

Після збирання ранніх зернових 
йому готували сцену – землю обро-
бляли, піддобрювали і врешті він на 
неї виходив. Його виглядали, очіку-
вали і зустрічали оплесками най-
палкіші шанувальники – аграрії. У 
перших актах проходив усі дитячі 
та юнацькі роки. Тепло дрімав у 
обіймах матінки землі, аж поки не 
прийшов час виходити в люди. У 
юнацькі роки боровся із напастями: 
протруйниками, морозом та від-
лигами, надбавши за той час сили 
і уміння не скорятись труднощам. 
Зрештою навесні його нестримний 
капустяний дух таки переборював 
усі лихоліття і він показував себе у 
всій красі та силі. 

Досягнувши квітучої молодості,  - 
розцвів і у нього з’явилося кохання. 
Не раз він ставав місцем фотосесій 
розкішних українок у вишитому 
вбранні, бачив немало закоханих 
пар. Навіть досвідчені аграрії грі-
шили світлинами з ріпаком. Але 
справжня його любов – то звичайна 
непримітна бджола. Люди далекі від 
розуміння його життя, дивувалися: і 
що він у ній знайшов, а він тільки 
посміхався жовто-сонячно і під-
ставляв свої квіти ніжній коханій. 
Від тієї любові народилися мільйо-
ни діточок – невеличкі синьо-чорні 
цяточки, щоб стати началом нового 

життя. Його цвітіння – то була куль-
мінація п’єси, а потім він запросив 
сотні людей: агрономи, комбайне-
ри, водії машин та навантажувачів,- 
усі на нього працюють, і це фінал 
його п’єси!

«Ще рано говорити про урожай-
ність, бо ріпак – перша культура, яка 
у 2021 пішла на елеватор, але одно-
значно зрозуміло, що урожай буде 
кращим, ніж минулорічний. Зараз 
у нас на цьому полі працюють три 
комбайни, тому віджнивуємо у най-
коротші строки, аби максимально 
зберегти все те, що дав ріпак. Однак 
уже зараз можна сказати, що якість 
зерна чудова, урожайність на круг – 
3, 8 т/га. Вчасне внесення добрив, 
правильно підібрані способи за-
хисту і сучасні технології вирощу-
вання, які застосовують спеціалісти 
компанії, - дають належні резуль-
тати. Дуже позитивно вплинула на 
урожайність також достатня кіль-
кість вологи взимку та навесні, хоча 
спека наприкінці червня і внесла 
корективи, сподіваємось, що у під-
сумку матимемо гарний урожай», - 
коментує збирання ріпаку Анатолій 
Васильович Чорнобай, керівник 
ТОВ «ІТАЛ ІК».

На сцені цього року – комбайнери 
Олександр Вагера, Олександр Глуш-
ко, Володимир Дубенський, Василь 
Зінченко, Віктор Касьян, Костян-
тин Корбачов, Вадим Чужа, Юрій 
Чужа, Микола Шевченко, Олек-
сандр Яковлєв. Снують від поля 
до току машини, за кермом яких 
сидить: Станіслав Бартащук, Рус-

лан Вірич, Олександр Краснощок, 
Сергій Приймак, Леонід Скрин-
ник, Іван Романченко, Ігор Головко, 
Микола Лапа, Володимир Бутько. 
Набивають повні бункери зерна  
водії бункеронакопичувачів: Борис 
Дяченко, Олександр Погребняк, Ро-
ман Шевченко, Валерій Шматов, 
Олег Ярош. А береже ріпак від вог-
ню Олександр Третяк. Звичайно є 
ще і агрономи, бухгалтери, керів-
ники і менеджери – сотні людей, 

що роблять фінал ріпакової п’єси 
щасливим, щоб у наступному се-
зоні зіграти її знов.

ФІНАЛ РІПАКОВОЇ П’ЄСИ
Кожна рослинка, якщо замислитись, - сама собі творець, а про ріпак 

можна тільки сказати, що він сам собі режисер. У його п’єсі, як і у 
будь-якого твору є зав’язка, розвиток дії, кульмінація і розв’язка. Даруй-
те, що трохи втомили вас своїми літературними екскурсами, але пере-
свідчитесь самі, що режисер ріпак написав чудовий твір



ВСЕВИШНІЙ	
ВІДМІРЯВ	ЇМ	
ДОВГИЙ	ВІК

	від	7	серпня	2021	року

    ПАЙОВИКАМ -   ВІД    НАС

Спілкуючись, ми встановили 
спільне для всіх цих людей. 

Вони майже не мають шкідливих 
звичок, більшість навіть не пробу-
вали палити і не зловживали алко-
голем. Завжди мали фізичні наван-
таження, розповідали, що працю-
вали у ланці, на фермі чи на різних 
роботах у колгоспі. Навіть на пенсії 
і у досить зрілому віці ніколи не си-
діли без діла. 

Часто ми приїжджали вітати із 
95-річчям і довго гукали людину, а 
вона була на городі. Серед довгожи-
телів зовсім немає ледарів. Усі вони 
живуть у селах, на свіжому повітрі, 
де ритм життя уповільнений і при-
чин для стресу значно менше, ніж у 
місті. І найголовніше – оптимістич-
ний погляд на життя.

 У старості ставлення до життя не 
змінюється, але проявляється більш 
явно, тому всі, хто любить життя, є 
соціально активним, живуть довше 
і якість життя у них краща. 

Шукати рецепт довголіття ми ви-
рушили до Русанова Броварського 
району,  найвіддаленішого села, де 
працює «Нива Переяславщини», 
тут ми вручали допомогу одино-
ким людям. Нашим гідом була ад-
міністратор, що працює із пайови-
ками компанії уже 10 років, – Тетя-
на Вікторівна Хамбір та агроном 
ТОВ «ІТАЛ ІК» Юрій Віталійович 
Гочапірський.

Коли ми зі своїми щомісячними 
пакунками заходимо у двір до Івана 
Трохимовича Юрченка, відразу від-
чувається доброзичлива і спокійна 
атмосфера. А на запитання, як Ви 
себе почуваєте, господар дому від-
повідає – як Еней. Пам’ятаєте, як 
у Котляревського, «Еней був пару-
бок моторний і хлопець хоч куди 
козак…». У свої 84 він не втрачає 
сили духу і життєвого гумору і має 
зобов’язання перед Всевишнім, як 
він сам каже, дожити до ста років. 
Всього у дідуся двоє дітей і двоє 
онуків. Працював все життя у селі, 
грав на гармошці, був правдорубом 
і не раз за це страждав за Радянсько-
го Союзу. Згадували минуле, навіть 
НЕП, а господар пропонував приго-
ститися компотом і запрошував на 
День народження.  

Микола Михайлович Топіха зустрі-
чає нас разом із дружиною, тут же 
стоїть табуретка, старенькі прода-
ють домашні яйця. Дідусь пишаєть-
ся тим, що він трошки молодший за 
бабусю. Подарунку вони дуже раді, 
а бабуся хвалить свого дідуся, бо 
він роботящий і добрий. Перепиту-
ють чи ми не переплутали, бо пай 
у них не у «Ниви Переяславщини», 
але ми кажемо, що то не важливо, 
головне, щоб люди були хороші. 

Варвара Павлівна Примак теж має 
83 роки, живе сама, діти живуть да-
леко, ще й на городі робить, але має 
у селі багато подруг, до однієї з них 
- Анастасії Олександрівни Хамбір 
прямуємо далі. Вона дивується, як 
це її знайшли і чому це їй така шана. 

Ольгу Павліну Хамбір зустрічає-
мо на городі, вона посеред жаркого 
дня вибирала полуницю, скаржить-
ся, що ледве лізе, але город у неї в 
повному порядку, навіть теплиця є. 
Турбується бабуся, що скоро прий-
де час отримувати орендну плату, а 
вона не має картки, то Тетяна Вік-
торівна пообіцяла допомогти. 

Разом зі старостою Русанова 
Юрієм Анатолійовичем Костирою 
заходимо до родини Григорія Фе-
дотовича Приємницького, це його 
колишній учитель фізкультури. Зу-
стрічає нас він разом з дружиною 
та онуками, які на літо приїхали 
до дідуся з бабусею. Григорій Фе-
дотович впізнає колишнього учня, 
кличе дружину і онучків – Міланку 
та Потапчика. Бабуся пригощає 
особливими американськими цу-
керками, бо донечка давно живе у 
Америці. Усі разом із правнуками 
фотографуємось, щоб родині за-
лишилося фото на пам’ять. Бабуся 
діточками не нахвалиться і каже, 
що варто жити, щоб бачити їх до-
рослішання.  

17 людей, яким ми від імені Олек-
сандра Олексійовича Мостіпана 
вручали продуктові набори у Руса-
нові, до нашого рецепту довголіття 
додали ще два інгредієнти - умін-
ня відчувати себе щасливим і за 
будь-яких обставин не здаватися. 
Щиро бажаємо усім, до кого ми за-
ходили у господу, довгого і щасли-
вого життя у радості і любові!

Під час наших щомісячних подорожей селами Київщини, ми 
зустрічалися із сотнями людей. Більшість із них були дов-
гожителями, або майже доходили до віку довгожителів – 90 
років. Просто дивовижно, як люди, які знали небагато радощів 
у житті, можуть прожити таке тривале життя...
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ОПЕРАТИВНО 
З ПОЛІВ

«На особливому графіку у Новій 
Оржиці час початку битви за уро-
жай позначено двадцятим липня, 
ми будемо готові за тиждень до 

«Усі ремонтні майстерні п’яти 
відділків: Нової Оржиці, Двірків-
щини, Козлова, Паришкова зараз 
працюють на повну потужність. Ре-

монтуємо не тільки комбайни, але 
й жатки, гребки, преси, навантажу-
вачі – загалом усю техніку, яка буде 
залучена до жнив. За багаторічну 
роботу склалася уже певна система. 
Ми чітко розуміємо, що й коли буде-
мо ремонтувати. Дефектовочні акти 

цього, бо раптом агрономи захочуть 
спробувати раніше чи стиглий ко-
лос попроситься у бункер комбай-
на», - так про особливий час Ч для 
інженерної служби каже головний 
інженер Групи компаній Олександр 
Миколайович Онищенко. 

Спільна робота агрономів та інже-
нерної служби схожа на естафету, 
тільки одні завершили роботу, інші 
уже готові підхопити естафетну па-
личку і бігти далі до фінішу. 

ЧАС	Ч	ЗАДАЮТЬ	АГРОНОМИ,	
по кожній машині складені ще восе-
ни, усі вузли і агрегати, які можемо 
відремонтувати самотужки, – ре-
монтуємо у майстернях, до чогось 
складнішого залучаємо сервісні 
служби. Маємо давні партнерські 
стосунки із постачальниками тех-
ніки чи їх дилерами. Коли агрономи 
постарались і виростили врожай, 

то наша задача якісно і вчасно його 
зібрати, тобто максимум уваги слід 
зосередити на капітальних ремон-
тах. Намагаємось ретельно загляну-
ти в кожен куточок, перебрати ко-
жен вузол. Як сімейні лікарі за бага-
то років знають усі хронічні захво-
рювання, так і механіки розуміють, 
де слабкі місця кожного механізму, 
щоб мінімізувати простої в жнива.

 Кожна година роботи комбайна 
в полі важлива, а погожа дина має 
бути використана на повну. Ком-
байнери також у цьому зацікавлені, 
бо вони долучені до обох процесів. 
Механіки повинні вчасно забезпе-

Це дало свої результати і на-
віть у найскрутніші часи ми 

не зупинили жодного виробничо-
го підрозділу, а значить стабільно 
виплачували зарплату і випускали 

«НИВА» ВИРОБЛЯЄ КОЛЕКТИВНИЙ ІМУНІТЕТ
«Починаючи з березня минулого 

року Група компаній «Нива Пере-
яславщини» розпочала активну 
роботу із захисту працівників 
від коронавірусної інфекції. Ми 
розробили власний алгоритм 
дій у новій реальності, запрова-
дили суворий масковий режим, 
моніторинг температури, прид-
бали все починаючи від дезроз-
чинів і ЗІЗ до спеціальних про-
пускних систем-турнікетів, щоб 
своєчасно виявити інфекцію

ПАЙОВИКАМ-

Той, хто був у полі, коли починає 
стигнути ячмінь, хто бачив, як від 

вітру колишуться пишні вуса, неодмін-
но буде зачарований цим видовищем, 
бо ячмінь наче посміхається. Та це і не 
дивно: він має всі підстави бути задо-
воленим.

Ячмінь – культура древня, ще наші 
далекі предки його вирощували. З яч-
меню виробляють перлову крупу, якщо 
зерно очистити від висівок, або ячневу, 
якщо його ще і подрібнити. Ячмінь ре-
гулює рівень цукру в крові 

Це найкраще зерно для пивоваріння 
та віскі. А ще буває ячмінна вода і яч-
мінний чай чи кава, вона, до речі, без 
кофеїну. Його використовують у пере-
робній, харчовій, пивоварній, конди-
терській, фармацевтичній промисло-
вості. Але нам він цікавий насамперед, 
як чудовий корм. У галузі кормовироб-
ництва він просто незамінний, адже 
собівартість його виробництва значно 
нижча від решти зернових культур. 
Зерно ячменю найбільш збалансоване 
за амінокислотним складом й не по-
ступається основним зерновим культу-
рам, а лізину містить більше, ніж куку-
рудза, овес, сорго, пшениця чи рис.

Але є у ячменю і недолік, дуже він 
уже колючий. Тому у жнива механіза-
тори не дуже його полюбляють. А ще 
він складно піддається фотографуван-
ню і у нас не дуже складалися з ним 
стосунки. Але не цього разу. Перше 
поле у Положаях зустріло нас спекою, 
курявою і радістю молодого агронома 
Олександра Болілого. Ячмінь вродив 
гарний, урожай добрий, але то все було 
допоки не з’явився на полі журналіст. 
Знаєте, у наших агрономів є така 
прикмета: щойно журналіст на полі 
– жди дощу. Це вже навіть обросло 
байками і легендами, але правди ніде 
діти. Так було і цього разу. На чистому 
безхмарному небі з’явилася невеличка 
хмарка, подув легенький вітерець, а 
Олександр Олександрович на мій пе-
реляканий погляд відповів заспокій-
ливо, що вітер не з того боку, дощу не 
буде. Поки я вихоплювала із трудових 
буднів комбайнерів Василя Васильо-
вича Кураксу, Олександра Борисовича 
Колодія, Леоніда Івановича Перескока, 
Ігоря Сергійовича Смовського. 

Поки до повних бункерів комбайнів 
під’їжджали «Сканії», за кермом яких 
сиділи Анатолій Дмитрович Коно-
ненко, Віталій Вікторович Крупина,  
Станіслав Григорович Скринник і ван-
тажились зерном. А за великими ма-
шинами ледь встигав «ГАЗ» Віктора 
Васильовича Соколова, бункеронако-
пичувачі Олексія Васильовича Чупруна 
та Олега Анатолійовича Яроша. Поки 
всі посилено працювали із невеличкої 
хмарки народилася солідна хмара, ві-
тер, порушивши всі закони молодого 
агронома, протягнув ту хмару по небу 
і на землю почали крапати величезні 
краплини дощу. Олексій Юрійович Па-
насюк, що чергував на полі із повним 
баком води, посміхнувся до неба і про-
мовив, що сьогодні за нього працю-
ють інші. І тільки справжній господар 
жнивного поля – лелека, з незворуш-
ним спокоєм походжав по ріллі, позу-
вав перед об’єктивом і ніби насміхався 
із цієї чоловічої компанії, яка допу-
стила на поле журналіста та намочила 
ячмінь. А ячмінь і справді від перших 
крапель дощу почав вислизати з-під 
жатки, тому роботи вже не було. 

Та це тільки на один день. «Загалом 
по компанії «Нива Переяславщини» 
змолотили 25% відсотків ранніх зер-
нових. Через різні строки посіву стан 
полів у підрозділах різний, але ячмінь 
дає середню урожайність на рівні 62 
центнери з гектара. «Спасибі людям, 
які гарно потрудилися, а Богові за уро-
жай!», - зазначає директор з питань 
рослинництва компанії Станіслав Ко-
шіль. Все добре, значить ячмінь має всі 
підстави посміхатися!

КОЛИ ЯЧМІНЬ 
ПОСМІХАЄТЬСЯ В 

ДОВГІ ВУСА



	від	7	серпня	2021	року 7

чити запчастини, перевірити якість 
ремонту, підказати щось під час 
ремонту. Запчастини придбали заз-
далегідь, оцінювали, що потребує 
заміни, а що можна відремонтувати. 
Де слід придбати оригінальну де-
таль, а на чому можна зекономити, 

жнив хочемо придбати два комбай-
ни із жатками та ріпаковими сто-
лами. Зараз до підготовки техніки 
залучено понад 70 осіб, посилено 
працюють механіки відділків і у 
всіх майстернях кипить робота. Але 
на інженерну службу працюють та-
кож водії, менеджери, словом – це 
командна робота. Я впевнений у 
всіх, хто працює у службі, бо вони 

тому звели нове приміщення май-
стерні  у відділку Козлів, покращи-
ли умови праці в інших майстернях. 
У нас попереду три вихідні і аналіз 
готовності техніки доводить, що ін-

обійтися реставрацією, і є компанії, 
де це роблять це якісно. Вузловим, 
агрегатним ремонтом займаються 
слюсарі та зварювальники у май-
стернях, працюють токарі. Уже за-
раз дефектуємо і кукурудзяні жатки, 
бо між ранньою групою і збиранням 
качанистої невеликий проміжок. 
Завжди шукаємо баланс у техніці, 
щось оновлюємо, від чогось відмо-
вляємось і у цьому році до початку 

готові будь-якої хвилини прийти на  
допомогу і відремонтувати необ-
хідну техніку», - коментує роботу 
Олександр Миколайович.

Об’їжджаючи поля та відділки 
директор Групи компаній Віталій 
Шакель, відзначає: «Ми у рівні мірі 
відчуваємо свою відповідальність, 
як за підготовку техніки, так і за на-
лежні умови праці персоналу. Саме 

женерна служба може спокійно від-
почити, а на час жнив техніка буде 
готова вийти в поле».

А	МЕХАНІКИ	БУДУТЬ	ГОТОВІ!

продукцію. Тільки на тестування 
працівників у цьому році викори-
стали більше 700 тисяч гривень і 
придбали 3550 експрес-тестів. Зага-
лом на убезпечення від ковідної ін-
фекції працівників ми використали 
більше 10 мільйонів гривень, із вра-
хуванням допомоги довколишнім 
районам.

 Нині ситуація змінилася, з’явля-
ються все нові штами вірусу, ро-
зуміємо, що превентивні заходи по-
винні носити інший характер - тре-
ба виробляти колективний імунітет. 
Тому бачимо своїм завданням яко-
мога ширше залучення співробіт-
ників компанії до імунізації. Ще 
у квітні подали  заявку до Центру 
громадського здоров’я Міністер-
ства охорони здоров’я України піс-
ля оголошення про можливість вак-
цинування виробничих колективів. 
Ми очікували аж до минулого тиж-
ня, коли головний санітарний лікар 

України оголосив про щеплення 
організованих колективів вакциною 
Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Щоб вакцинуватися вищезга-
даною вакциною колективи (ко-
лективи, штат яких налічує 50 і 
більше осіб) повинні призначити 
відповідального за підготовку та 
організацію процесу вакцинації. 
Цим у нас займався відділ із охоро-
ни праці, вони разом із керівниками  
підрозділів склали поіменні списки 
працівників охочих щепитися цією 
вакциною. Їх на той період вияви-
лося більше п’ятисот, але до першої 
черги потрапили 120 осіб.

На цьому тижні регіональний ко-
ординатор з вакцинації повідомив 
про нашу чергу, тому ми створи-
ли усі умови для роботи мобіль-
ної бригади. Готові і надалі спі-
впрацювати із медиками, аби за-
хистити своїх співробітників від 
коронавірусної інфекції. Зокрема 

і своїм прикладом, бо моя родина 
і я особисто вакцинувалися одни-
ми із перших на підприємстві теж 
вакциною Pfizer-BioNTech. Щиро 
віримо, що разом ми подолаємо ри-
зик інфікування і зможемо нарешті 
зняти маски та жити своїм звичним 
життям», - коментує подію власник 
Групи компаній Олександр Олексій-
ович Мостіпан.

  У визначений час працівники 
компанії збираються до приміщен-
ня модульного медичного пункту і 
за ніч після повідомлення жоден із 
них щепитися не передумав. Вак-
цинацію проводить мобільна бри-
гада із Переяслава. Обов’язковий 
моніторинг температури на вході і 
заповнення листка – згоди. Кілька 
годин і вакцинація завершена. Жо-
ден із працівників не мав побічних 
симптомів і наступного дня всі при-
ступили до роботи.

 Частина співробітників уже вак-

цинувались у сімейного лікаря, дех-
то має вже дві дози. Загалом таких 
працівників, які перехворіли або 
отримали вакцину близько 700, із 
них 420 перехворіло, бо ми самі 
проводили тести ІФА. Наразі вірус 
не агресивний, тому це чудовий час 
для щеплення і отримання імуніте-
ту.  Ми щиро вдячні працівникам за 
розуміння і бережливе ставлення до 
свого здоров’я. Разом виробляємо 
колективний імунітет.

ПРО НАС



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!

Веселе і радісне 60-річчя зу-
стрів 25 липня Усик Володимир 
Григорович та Ласкава Вален-
тина Володимирівна(17 липня)   
з  Гостролуччя! 

Приєднуємося до усіх побажань 
і просимо прихильності долі до 
ювілярів та многая-многая літа! 

 

Серга Олена Михайлівна 
та Боженко Лідія Олексіїв-
на зі Студеників зустріли 
віхову 60-річну дату у житті 
відповідно 4 та 5 липня. 

Хай ваші наступні ювілеї 
будуть іще світлішими і 
радіснішими! 

 
Матвійок Лідія Іванівна  

зі Старої Оржиці відзначила 
чергову вагому життєву дату 
2 липня. 

Нехай до Вас завітає ще 
багато нових ювілеїв, а супро-
воджують у житті добре здо-
ров’я та любов рідних! 

Наші віншування в со-
нячну оселю Карпенко Га-
лини Михайлівни, яка 15 
липня відзначила 60-річний 
ювілей в Русанові! 

Хай теплим сонячним 
світлом і любов'ю будуть 
зігріті усі Ваші дні на землі!

26 липня зустрів 60-ліття 
Жежерін Анатолій Петро-
вич з Яблуневого! 

Кожне свято триватиме 
доти, доки про нього пам'ята-
ють, тож бажаємо іще раз  не-
вичерпного оптимізму, миру і 
радості!

Братусь Ніна Ва-
силівна з Козлова 1 липня 
зустріла своє 70-річчя! 

Хай цей ювілей буде не 
останній у Вашому житті, 
і хай Бог оберігає Вас своєю 
Милістю до наступних світ-
лих дат!

Кузьміч Марія Пе-
трівна з Двірківщини 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 Кулаги Марії 
Хомівни з Двірківщини, яка 
1 липня зустріла 80-річчя!

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

 
Одразу три 70-річні ювілеї 

завітали у липні до Русанова. 
Наші ювіляри: Онищук Галина 
Іванівна, Соловей Петро Іванович 
та Варич Петро Михайлович!

Хай доля квітчає ваш шлях бар-
вінком і м’ятою, а супроводжують 
у житті добре здоров’я та любов  
 рідних! 

ДИВОСВІТ ЮРІЯ ТОЛКАЧА

10 серпня очікується підвищення Сонячної активності до середнього рівня. У ці дні людям, що страждають на серцево-судинні захворювання та метеозалежним 
людям слід бути обережними. 13-14 серпня також очікуються незначні магнітні бурі, але на самопочутті вони не позначаться. У період з 16 по 20 — людям треба 
бути дуже обережними, бо магнітні бурі у серпні набудуть максимальної сили. Може відчуватися сильний головний біль, запаморочення, нудота, перепади тиску.

ЖАРА,
колеса попливли в асфальті,
далекий обрис цілував міраж,
звучала музика - то був Вівальді..
і літо вже міняло антураж...
Твоє авто котилося на хвилях, 
пірнаючи у річку забуття,
вклонялося узбіччя у тополях
і пахло чорнобривцями життя...
Ми зупинилися в межі, яка немає 

часу,
десь поряд і далеко від небес,
в нас, в Україні, не в провулках 

Гондурасу,
в степу з ромашками і полем, де 

овес...
Юрій Толкач. навіяне спекою. 
28.07.2021.

Мало помітна рослина, яка хо-
вається серед інших і полюбляє во-
логі місця. Її тендітні жовті квіточ-
ки нагадують мініатюрні сонечка 
серед дикорослих рослин. Ніжне, 
приємне на дотик, листя скла-
дається із маленьких листочків, які 
розташовані обабіч. Пагони, схожі 
на тоненьких змійок шукають віль-
не місце, щоб дати новий ріст і за-
безпечити виживання всьому виду. 
Квіти із приємним запахом і терпку-
ваті на смак, використовували наші 
предки, як знеболююче при ранах. 
За легендою, яку я записав у одно-
му із сіл Яготинського району, квіти 
клали на очі жінкам, які рано помер-
ли, для того, щоб вони бачили з того 
світу, що відбувається у цьому... А з 
листя варили відвар і омивали ним 
тіло. В давнину вірили, що сила цієї 
трави магічна. 

    Перстач гусячий (в народі гусячі 
лапки) має болетамувальну, кровоо-
чисну, кровоспинну, спазмолітичну 
і діуретичну дію. Рослина вико-
ристовується при судомі, мігрені, 
субінволюції матки, альгоменореї, 
внутрішніх кровотечах, дизентирії і 
грудній жабі (стенокардії).

     Протипоказано при згущенні 
крові, колітах, запорах та великих 
каменях у нирках. Небажано мате-

рям на перших місяцях годування. 
     Цвіте також материнка, але її 

цвітіння вже закінчується. Прекрас-
ні, запашні квіти приємно вражають 
своєю екзольтованою вишуканістю 

і ненав’язливістю(фото №2). Цвіте 
ехінацея пурпурова (фото №3). Ця 
прекрасна і корисна рослина при-
красить будь-який сад.

Ю.Т. Фото автора

16.07.2021

ПЕРСТАЧ ГУСЯЧИЙ

Шановні землевласники!У зв’язку із тим, що виплата орендної плати буде проводитись у безготівковій формі, на карткові рахунки, відкриті в устано-
вах банку, Група компаній «Нива Переяславщини» просить власників паїв  перевірити термін дії та реквізити картки. Про будь-які зміни щодо реквізитів 
картки просимо повідомити відділ земельних ресурсів компанії за телефоном: 050- 351-72-99. Розраховуємо на вашу пильність. Це значно прискорить здійс-
нення розрахунків та дозволить уникнути непорозумінь. Земельний відділ Групи компаній «Нива Переяславщини»


