БЛАКИТНІ КАСКИ 3 СТОР

СВЯТКОВИЙ
КАЛЕЙДОСКОП 4-5 СТОР

З ВІДКРИТИМ СЕРЦЕМ
-7 СТОР

ЗЕЛЕНА АПТЕКА8 СТОР

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

Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній
«Нива Переяславщини» №15 від 4 вересня 2021 року

НАРОДЖЕНІ НЕЗАЛЕЖНИМИ

ЮВІЛЕЙНИЙ МАРАФОН СТ. 4-5!

К

ОРОТКИМ
РЯДКОМ

Нове покриття на
бориспільській трасі
прослужить щонайменше
10 років?..

Нове дорожнє покриття на трасі
від Києва до міжнародного аеропорту «Бориспіль», яку відновили у рамках програми Президента
Володимира Зеленського «Велике
будівництво», слугуватиме щонайменше 10 років.
Про це заявив заступник глави
«Укравтодору» Андрій Івко.
«Ця ділянка траси М-03 генерує один із найбільших показників
трафіку в Україні – близько 85 тис.
машин на добу. Маршрут від міжнародного аеропорту „Бориспіль“
— це перше, що бачать іноземні
туристи, які прибувають до столиці
України. Тому ми докладаємо максимум зусиль, щоб цей об’єкт був
взірцевим», - повідомив Івко.
Для контролю за перевантаженням на трасі у рамках проєкту встановлено майданчик зважування в
русі.
Невдовзі на всій ділянці «Київ
- Бориспіль» буде встановлено інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом.
Перші цифрові табло зараз працюють у тестовому режимі. На них
водії зможуть бачити інформацію
про дозволену швидкість, дорожні
затори, температуру та стан дорожнього покриття.

УКРАЇНІ-
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ак каже молодий агроном Олександр Болілий, коли працівники
підходять до новенької сівалки «Джон Дір». Тут справді треба
стати на одне коліно, щоб пристосувати до нового агрегату мішок,
постачальника. Тут її приймають
куди збігатиме насіння ріпаку, бо саме таким дідівським способом одразу керівник відділку Віталій
вимірюють густоту висіву ріпаку
Трохименко, два агрономи –
Олександр Болілий і Володимир
та Микола Анатолійович
суцільною грудкою, то жодна Барабаш,
Царьов
і
Іван
Олексійович Макуха,
наша сівалка працювати якісно які
на
ній
працюватимуть.
не могла: витримати глибину, Власники нової сівалки
із династії
а
Джондірівська
впоралась. механізаторів, бо їх батьки
також
Правильно буде назвати її навіть не працюють
механізаторами
сівалкою, бо це посівний комплекс. «Ниві». Як кажуть техніка у нихнав
Складається із двох частин: власне крові! Усі разом беруться проводити
сівалки та бункерів для міндобрив і передпосівну підготовку. І тут уже

ДО ХЛІБА ЗАВЖДИ
НА ОДНОМУ КОЛІНІ
Нова
Джондірівська
сівалка
щойно з’явилася у Групи компаній
«Нива Переяславщини».
«Це друга така машина у компанії,
попередня працює з 2008 року і
показала себе із найкращого боку.
Надійна у роботі і зрозуміла для
нас у експлуатації, - каже головний
інженер Олександр Онищенко.
Тут був принцип керівника ТОВ
«Нива Фарм» Віталія Трохименка:
ремонтуємо стару або міняємо
на аналогічну. Ремонтувати стару
уже дорого і такої техніки завжди
бракує, тому вирішили придбати
аналогічну новеньку. Ця сівалка
може сіяти по стерні без дискування
за технологією No-Till із нульовим
обробітком ґрунту. Ми такою
технологією не користуємось,

Олімпійська форма України
на Іграх у Токіо – одна з
найкращих
Так вважає американське видання «PEOPLE». Парадна українська форма визнана новаторською,
зручною та практичною. Кольорова гама традиційно синьо-жовта.
До розробки спортивного одягу
долучилися спортсмени разом з
Комісією атлетів Національного
олімпійського комітету. Головна
ідея: спорт – це стиль життя.

Біля Арки дружби
народів у Києві відкрилась
неймовірна виставка
“Вражаріум”
Вона дає можливість відвідати
туристичні локації найрізноманітніших країн і відчути враження
від мандрівки, не залишаючи свого
міста: піднятись на Еверест разом
з альпіністом Джоном Гріффітом,
обрати музику, яку зіграють вуличні музики Парижа, повечеряти на
$1000 у нью-йоркському ресторані
та побачити Бангкок з човна, мототаксі або тук-тука. І це ще не все!
У двох морських контейнерах, у
який вміщається виставка, зібрано
понад 40 інтерактивів та 6 VR-станцій. В окулярах віртуальної реальності можна ще опинитися на шоу
Cirque du Soleil та вирушити на африканське сафарі, щоб зустрітися з
левами та слонами.
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але у позаминулому році сіяли
озимину у страшну засуху, коли
поле навіть після обробітку було

зерна. Вони можуть роз’єднуватись,
а бункер може комплектуватись із
іншими сівалками. Захват сівалки 9
метрів. Прийшла вона до нас якраз
своєчасно, напередодні посівної
ріпаку». Для порівняння йдемо до
старішого зразка, що розташований
у віддаленому кінці відділку і
відразу головний інженер та механік
Олександр Гресь відзначили, що
придбана вже удосконалена і краща,
бо виробник ніколи не стоїть на
місці і постійно шукає щось нове.
За кілька днів після напруженої
роботи механіків сівалка потрапляє
до рук своїх майбутніх господарів,
попутно проходячи сервіс від фірми

стає зовсім незрозуміло, хто цю
техніку знає краще: люди, що на ній
працювали, чи сервісний інженер.
Навіть гордість бере, бо наші
спеціалісти готові працювати із
найновішою технікою. До техніки із
душею, до хліба – на одному коліні!

ПРО ЯКІСТЬ, КОЛІР І ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Т

«Багато років тому, ще на зорі виникнення компанії «Нива Переясому все більше ми говорилавщини», її власник Олександр Мостіпан поставив собі за мету ствомо про глибинну переробрити не просто бізнес, а підприємство, яке має власне обличчя, власний
ку нашого продукту, про
бренд і власну філософію. Так народилася вертикальна бізнес- модель,
загальносвітові
тенденції, що маде кожен етап контрольований, а всі вони працюють на кінцевий результат
ють стати нашими практичними
діями. Саме це змушує постійно
змінюватися, шукати нові підходи
у всьому: виробництві, технологіях,
якості продукту і його екологічності. І в цій роботі жоден нюанс не
може бути упущений. Нині працюємо над пакуванням наших виробів,
шукаємо таке, що буде не тільки
чудово зберігати наш продукт, але
й успішно перероблятися», - говорить про стратегію щоденної роботи компанії директор Віталій Шакель.
За деталями ідемо до куратора
м’ясопереробної галузі, фінансового директора підприємства Олек«Перевесло»

№15

ВІД НАС!
У тих, хто зупиняє війни і залагоджує конфлікти, миротворчого
контингенту військ ООН - бла-

років пропрацював на підприємстві
головним енергетиком, а зараз заступником. Нині Костянтину Субботі трішки за тридцять, він уже 10
років працює на підприємстві, а починав зі звичайного електрика, пра-

ка у селі Переяславське: газо-, тепло-,
енергопостачання. Окрім того електрики працюють на усіх підрозділах
компанії. Немає ділянки роботи, яка
не користується енергоживленням,
тому без енергетиків не працювати-

вий об’єкт разом із будівельниками,
навіть раніше за них, бо щоб працювали будівничі, потрібен струм для
приладів, тож будівельники тягнуть
лінію, розраховують потужність підстанції, забезпечують роботу генера-

китні берети. У Групі компаній
«Нива Переяславщини» також є
свій миротворчий підрозділ – це
відділ енергетики. Спитаєте, чому
миротворчий? А спробуйте від-

цює 24 на 7, любить хокей і грає за
серйозну команду, навіть нещодавно
отримав медаль за друге місце в чемпіонаті Києва. Хокей дає розрядку і
переключає на спорт, це важко фі-

ме. Без них буде темно!
У службі є також невідкладна
швидка допомога – дві бригади по
четверо електриків, які чергують
щодобово і готові прийти на допом-

торів. Генератор - то для підприємства взагалі незамінна річ. Багато із
наших підрозділів не можуть зупинятися, повинен працювати комбікормовий завод, мають забезпечуватись
теплом і світлом комплекси, людям у
приміщенні має бути затишно і тепло, повинні працювати холодильники
у магазинах, тож на підприємстві їх
26 тільки потужних, а про невеличкі
мобільні і казати нічого. За тим, щоб
в разі зникнення струму, своєчасно
ввімкнулися генератори, щоб вони
були справні, заправлені і готові до
роботи також слідкують електрики.
Якщо ви думаєте, що це лише обслуговування мереж, то дуже помиляєтесь: ще наші біокотельні
на соломі та газові котельні, очисні
споруди, компресорні установки,
електропідстанції, 50 кілометрів високовольтних мереж, газопостачання
об’єктів і навіть прогрів бетону. А
ще саме завдяки їх роботі напередодні Нового року офісна будівля освічується і яскраво горить ялинка.
«Енергетична служба – це артерії
компанії, по них тече струм, що запускає роботу усіх вузлів та агрегатів.
ЇЇ не помічаєш, якщо все працює, але
варто отримати збій, як це стає дуже
відчутним. Ця робота ще і дуже різноманітна: ми використовуємо новітні технології у виробництві, шукаємо
альтернативні джерела і сповідуємо
бережне ставлення до природи, відповідно відновлювану енергетику.
Усі ці питання повинен організовувати головний енергетик і виконувати
його служба. Ми маємо професійних електриків, пишаємось своїми
співробітниками і намагаємось стати
менш залежними від газу, ми маємо
власну стратегію і чітко її дотримуємось, а кожен новий об’єкт – це крок
до європейських технологій», - так
коментує цю роботу директор «Ниви
Переяславщини» Віталій Шакель.

БЛАКИТНІ КАСКИ «НИВИ»

ключити електроенергію, що тут
почнеться? А з’явилося світло - і
все заспокоїлось і встановився мир.
Наші енергетики також у блакитних, тільки касках.

зично, але морально – це розрядка,
це команда, це азарт! Але за ним відповідальність за живлення усіх
підрозділів компанії.
Взагалі служба енергетика, це

огу магазинам чи виробництву, бо де
включається комп’ютер чи складна
система очистки води – скрізь працює електрик. У разі надзвичайної

«Електрик – помиляється двічі:
перший раз, коли обирає професію, жартує головний енергетик компанії
– Костянтин Андрійович Суббота,
і тут-же додає: «Я зовсім про це не
шкодую». Та й правда, він - потомственний енергетик, бо його батько
Андрій Валентинович також багато

окрема серйозна структура. Всього 58 працівників чітко знають свої
обов’язки. У головного енергетика є
ще заступник та головний енергетик
ЕКХП – Павло Коваленко, він відповідальний за забезпечення роботи
усіх об'єктів виробничого майданчи-

ситуації вони виїжджають на місце і
виконують ремонтні роботи.
Зараз електрики на новому будівництві заводу з рендерингу, прокладають силові кабелі уже за європейськими технологіями: не просто у
ґрунті, а у бетонних жолобах, усе, як
повинно бути. Вони заходять на но-

сандра Кучера. «Паралельно працюємо у двох напрямках: дбаємо
про екологічність та естетику нашого продукту. Наразі почали випускати продукцію у пакуваннях із
фольги. Це позитивно у двох сенсах: по-перше, лоток зроблений із
альфолі(це тонкий листовий алювід 4 вересня 2021 року

міній), він чудово розкладається, не
приносячи шкоди довкіллю, такий
лоток можна використати не тільки
для зберігання, але й для приготування страви, зокрема на грилі, в
печі, духовій шафі, що належно оцінено нашими споживачами. Водночас ми змінюємо кольорову гаму

пакування: приходимо до стильного
і «м’ясного» червоно-чорного кольору.
Наразі розпочали поставки нашої
брендованої продукції у чорних лоточках до ще одного великого мережевого супермаркету - «Фора». Але
найважливіше зовсім не це, найважливіші позначки на пакуванні.
Маємо три різні міжнародні сертифікати: ISO 9001- визначає відповідність виробництва продукту
міжнародним стандартам якості;
ISO 14001 - відповідність стандартам екологічності; ISO 21001 – міжнародний стандарт на систему менеджменту, визначення критичних
точок та запобігання ризикам.
Наявність цих сертифікатів гарантує, що якість, екологічність та
організація виробництва відповідає
високим міжнародним стандартам.
Для нашої компанії це виконання
зобов’язань не тільки перед своїми
споживачами, а й перед міжнарод-

ними інвесторами, зокрема, перед
Європейським банком реконструкції та розвитку та Міжнародною
фінансовою корпорацією, з якими
ми співпрацюємо.
Міжнародний банківський бізнес
хоче мати гарантії безпечності та
високої якості продукції і ми її забезпечуємо», - зазначає Олександр
Кучер.
Отож, зустрічайте свою улюблену
продукцію у оновленому дизайні і
нових лоточках. Розпочали із гриль
меню, але ми посилено працюємо, щоб наші споживачі отримали
якість, привабливий вигляд і екологічність в одному продукті, бо немає межі досконалості.
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НОВА ОРЖИЦЯ РОЗПОЧИНАЄ
ПАРАД СВЯТКУВАНЬ

УКРАЇНАтрадиції, шануйте самобутність свого
рідного краю, бо саме це надихає і виховує нове покоління. Від імені засновника компанії Олександра Мостіпана
та колективу «Ниви Переяславщини»
зичу всім жителям благополуччя і добробуту на багато літ, на нові світлі
ювілеї української держави та рідного
краю».
Разом зі старостою села Сергієм Помазуном Віталій Шакель вручив подарунки найповажнішим жителям села:
найстаршій жительці, якій 94 роки,
наймолодшому жителю села – Володимиру, учасникам АТО ООС.
Міцного здоров’я зичив землякам
Станіслав Кошіль – директор з питань
рослинництва «Ниви Переяславщини»,
бажав невтомного оптимізму і жодних
причин для смутку!
Вітали присутніх чудовим концертом солісти, дуети, квартети і співочі
колективи. Душевно і лірично розпочав концерт переможець конкурсу «Го-

ВОЛІ
Невеличке село у Згурівській територіальній громаді Нова Оржиця свята чекало уже давно. Люди скучили за товариством односельців, діти давно хотіли атракціонів, а сцена знудилась без розкішних співочих голосів. Але у цей день було все: надувні гірки, батути,
машинки, басейн із різнокольоровими м’ячиками, солодка вата, купа
всіляких смаколиків – для діточок. А ще дартс, треба було дротиками потрапити у повітряні кульки, і можна було легко отримати
призи: магнітики, розмальовки, кольорові олівці, чашки із логотипом
«П’ятачка», - такий конкурс для діточок підготувала Група компаній
«Нива Переяславщини»

Тут поруч смажилося фірмове
«нивівське» поросятко, стояли накриті
солом’яні тюки, а ввечері на жителів
та гостей свята очікував святковий
феєрверк.
Вітаючи жителів зі святом, дирек-

тор Групи компаній Віталій Шакель
сказав, що свято по справжньому довгождане: «Це чудово, що нині маємо
можливість зібратися всі разом однією
великою дружною родиною, бо вже
давно вважаємо села, у яких працюємо,

своїми добрими друзями і родиною.
Нагода, яка нас зібрала всіх разом, –
надзвичайна, бо це не тільки свято
села, але й ювілей держави. 30 років
– це лише маленька частина історії, бо
багато віків поспіль Україна виборювала свою незалежність у визвольних
змаганнях, але це велична частина нашої історії, бо ми стали незалежною і
суверенною державою. Нині ми маємо
все, щоб розбудовувати цю державу,
свої міста і села, тому щиро бажаю вам,
щоб жодні зовнішні перепони не стали
нам на заводі. Щоб кожна родина жила
у добрі і злагоді, лунала українська
мова, звучала українська пісня. Свято
бережіть і примножуйте національні

БАРИШІВСЬКА ГРОМАДА
СВЯТКУЄ

Чудовий суботній вечір та Баришівська селищна рада запросила земляків відзначити День Баришівської громади до парку
Липняки. Тут розташувалося справжнісіньке Містечко майстрів. Мисткині із різних сіл громади представляли свої творіння. Чого тут тільки не було: ляльки –мотанки, дивовижні звірята виготовлені власноруч ляльки із сумними очима, мило у формі квітів та звірів, бантики, обручі, мед і всяка-всячина

У
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на лотерея, працювали усілякі
атракціони, ходили ростові ляльки. Співали самодіяльні колективи народної творчості.
Власні презентації представили старостинські округи та промислові підприємства краю. Серед них і Група компаній «Нива
Переяславщини». Запрошували
охочих аж дві фотозони, тут-тасі охочі могли тут-та- численних майстер-класах. Май- ки смажилося у бочках двоє фірки навчитися виробля- стри вимальовували дитячі щіч- мових поросят. У велетенських
ти все це власноруч на ки аквагримом, була безпрограш- казанах була смажена картопля

з м’ясом, огірочки та помідори,
вирощені у власному підсобному
господарстві.
Свою особливість містило і
частування, воно було так само
безкоштовним, але кожен охочий
міг пожертвувати якусь суму, яку
вважав для себе можливою, на
благодійність. Виручені кошти
громада має намір направити на
підтримку дітей з інвалідністю.
За дві години від частування і сліду не залишилось, а у скриньці
з’явилося 6 801 гривня, нехай ця
маленька допомога стане у пригоді тому, хто цього потребує.
Велика концертна програма
розпочалася із привітання розкішного оркестру духових інструментів Національної поліції
«Перевесло»
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В СЕРЦІ!

СТАРА ОРЖИЦЯ
ВІНШУЄ ДОБРОМ

лос країни» Олександр Клименко. Він
говорив про суть віри, про любов до
ближнього, особливо проникливо звучали його пісні про маму, про дорогу
до себе, про любов до Вітчизни і самопожертву заради неї.
Полонив слухачів чоловічий квартет
«Явір», зачарували акапельні пісні народного колективу «Барви» зі Згурівки,
але й місцеві колективи та виконавці
отримали заслужені овації присутніх.
Земляків пригощали короваєм, частували смаженою картоплею та фірмовим поросятком з бочки, розважали
піснями та приємними розмовами, словом усе було, як у добрих друзів, що
зібралися разом після довгої розлуки.
Хочеться, аби у нас у всіх було багато
гарних причин зібратися разом і жодна
біда чи хвороба цьому не завадила б. Зі
святом тебе, Нова Оржице!
Рости і розцвітай на радість кожному,
хто зве тебе своєю малою батьківщиною.

На День села у Старій Оржиці
гостей приймав місцевий стадіон.
Це місце ніби навмисне створено
Богом, щоб відбувати у ньому
свята. Велике поле, обрамлене
лісом, таке грандіозне, що тут
помістилися і атракціони для
дітей, і концертний майданчик, і
імпровізовані солом’яні столи.
Розважали дітвору батути,
різнокольорове колесо, їздили
машинки та веселила величезна
гірка. Організатори приготували
для них морозиво, але й дорослим
не відмовляли у задоволенні, бо
навряд чи знайдеться людина, що
не любить морозиво.

він просив благословення для села
та кожного його жителя.
Вітав земляків зі святом
голова Згурівської територіальної
громади Василь Цвик. Говорив
про необхідність розбудовувати
громаду, натхненно працювати,
розвивати села: «Бажаю успіхів
у справах, завжди мати надію на
Бога, бажаю миру і благополуччя,
натхнення і злагоди у родинах».
До свята села голова подарував
газонокосарку та пообіцяв дзвін для
місцевої церкви.
Директор
з рослинництва
Групи
компаній
«Нива
Переяславщини» Станіслав Кошіль
від імені Олександра Олексійовича

поросят.
На сцені, як і годиться,
порядкували художні колективи. За
довгий карантинний час скучили
за сценою місцеві майстрині
вокалу – ансамбль «Оржичанка»,
тому звучали вони злагоджено і
викликали шквал аплодисментів. До
свята також доєдналися учасники
місцевого
хореографічного
гуртка:
маленькі
танцюристи
порадували веселим таночком.
Потім на сцену вийшли гості –
народний аматорський колектив
«Осіннє золото» Студениківської
територіальної
громади
під
керівництвом Леоніда Мартиненка.
Яких тільки пісень не виконували

України під керівництвом диригента Ярослава Головацького. У
вітанні Баришівського селищного голови Олександра Вареніченка звучали слова вдячності краянам за самовіддану працю.
Однак «Нива Переяславщини» зробила жителям громади
ще один подарунок – виступ кавер-гурту «Сто хвилин». Гуляння
затягнулося до пізньої пори та завершилося вогняним шоу та дискотекою для молоді.
Група компаній «Нива Переяславщини» щиро вітає жителів
Баришівської громади зі святом!
Нехай свята будуть веселими,
люди – щасливими, села – заможними, а громада – процвітаючою!

Розважала діточок і Група
компаній «Нива Переяславщини»:
усі охочі могли спробувати себе у ролі
влучних стрільців і треба сказати,
що
таких було немало. Хтось
вигравав книжечку-розмальовку, а
хтось і пам’ятну кружку, головне,
що спробувати можна було кілька
разів, а батьки підтримували
схвальними вигуками.
Лавочок
вистачало
для
всіх, а поруч із торгівельними
павільйонами
були
окремі
столики: пригощали картоплею
по-селянськи,
шашликами
та
всілякими напоями. Для любителів
селфі були аж три фотозони.
Особливо колоритно виглядали
дідусь-гармоніст із бабусею на
лавочці.
Сцена була віддана артистам та
гостям свята. Із щирими словами
звернувся до присутніх настоятель
місцевої церкви Василій Богодєєв,

Мостіпана привітав присутніх з
Днем прапора, Днем Незалежності
держави: «Бажаю всім міцного
здоров’я, успіхів, мирного неба.
Хочу подякувати старості та всім
жителям за те, що змогли зібратися,
а ми завжди готові долучитися до
чудового свята».
Цього разу компанія вже
традиційно
запросила
на
частування зі смаженою картоплею
з м’ясом, салатом, напоями та двома
смаженими поросятами у фірмовій
нивівській бочці. Також компанія
забезпечила підвезення артистів та
феєрверк.
Директор Благодійного фонду
«Ниви Переяславщини» Микола
Федорович Шевченко назвав Стару
Оржицю малою батьківщиною
компанії, бо саме з цього села
розпочався
успішний
шлях
підприємства, що нині виросло до
другого в Україні з вирощування

гості: і патріотичні, і ліричні,
та найбільше було жартівливих.
Глядачі ще довго не відпускали
майстрів і дякували за виступ. А
староста села вручила всім кущі
троянд. Уже завтра троянди від
Старої Оржиці будуть висаджені у
артистів вдома.
Троянди, і не тільки, були
призами у безпрограшній лотереї:
всього 100 призів знайшли своїх
переможців. Тут були і шоколадки,
і мішечки цукру, борошна та
прального порошку і всяка-всячина,
корисна для дому.
«Нехай у кожному домі
буде нагода для свята», - бажала
односельцям
староста
села
Любов Коваль. Приєднуємо до
всіх побажань, нехай і далі Стара
Оржиця віншує добром своїх
жителів та гостей, виводить у
світ нові покоління та з розмахом
відзначає свята!

-30!
від 4 вересня 2021 року
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Яких тільки епітетів
не присвячують митці
пшениці. Вона і золотава, і дорідна, і щедра, і
розкішна. Її називають
Божою донечкою, бо саме
вона дає нам найшановніший харчовий продукт
– хліб, а він – всьому голова. Аграрії, можливо,
і не вживають таких
високих слів, але між собою ласкаво називають
культуру - пшеничкою.
Кожного року у Групі компаній «Нива Переяславщини» саме вона викликає найбільше сподівань
та очікувань, та воно і
не дивно, бо дуже вже багато від неї залежить...

Озима пшениця — головна за
важливістю культура в Україні,
яка поступається за обсягами вирощування тільки кукурудзі, проте
має значення стратегічної харчової
культури. До того ж це — хороший
попередник для інших сільськогосподарських посівів, фуражний та
технічний продукт, який використовується не лише на борошно чи
концентровані корми для тварин, а
й для виготовлення спирту, крохмалю, медичної сировини, харчових
добавок. Причому у компанії використовують не тільки саме зерно,
що є чудовим кормом для поросяток, ми також заготовляємо соло-
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му, бо саме вона є головним джерелом енергії для наших виробничих
потужностей. Тому на пшеницю

щини, ми вперше за останні роки в
Україні в кінці квітня не мали площ,
охоплених посухою. Натомість цьогорічне літо принесло нам рекорд Загнибіда, Анатолій Трикіша, Дми+35,5° і верхні зернятка в колоску тро Скринник та інші. Охороняє попідгоріли. У липні нас не оминув сіви від пожежі Олександр Романсильний вітер, який пронісся через
всю Україну. На деяких полях вилягання пшениці сягало до 60%. Саме
це і стало особливістю цьогорічних
жнив. Довелося збирати зерно при
самій землі, а це, зрозуміло, і втрати урожайності, і збільшені витрати
пального. Але ми маємо добре підготовлений колектив, професійних
механізаторів і тому впоралися з
усіма викликами природи. Наразі
збирання ранніх зернових завершено, усе збіжжя уже на елеваторі,
завершується тюкування соломи і
ведеться післяжнивний обробіток
полів.
Сердечна вдячність усім учас-

ПШЕНИЧКА БОЖА
ДОНЕЧКА

чук. Готує поле уже під наступний
урожай, проводить оранку Ярослав
Васько, а охороняє поле Микола
Радкевич. Увесь господарський рік
слідкують за посівами агроном Ігор
Бойко та головний агроном Сергій
Табачок. Зараз за спиною головного

никам жнив від механізаторів до
завжди покладаються особливі надії
кухарів і агрономів», - зазначає
і кожного року аграрії очікують
директор із питань рослинництва
урожайності. Урожай 2021 не став
Станіслав Кошіль.
винятком. Хоча прогнози у сільПрактично в останні дні жнив
ському господарстві річ невдячна,
ми на одному із непростих полів у
Згурівській територіальній громаді.
Уся техніка нині саме тут і навіть два
щойно придбані комбайни. За кермом комбайнів досвідчені механізатори: Олександр Вегера, Валерій
Вітер,
Володимир Дубенський,
Василь Зінченко, Микола Рудзиган,
Євген Король, Олександр Глушко,
Сергій П’ята, Михайло Коваленко,
Костянтин Корбачов, Дмитро Харченко, Микола Шевченко.
У бункереронакопичувачі сиплеться зерно до Максима Новика,
Євгена Сакунадимського. На перевезенні Олексій Хряпа, Микола агронома сиплеться у машину золоГайовий, Микола Медуниця, Віталій та пшеничка, щоб завтра стати хлібом на нашому столі.

але навесні буйні пшеничні поля,
що успішно перезимували, давали
гарні надії. Далі погода весни та
природні катаклізми літа завдали
клопотів та збитків аграріям, втім,
для багатьох результати «в бункері»
стали очікуваною винагородою за
працю. А прекрасні пейзажі зі стиглими полями пшениці та важке налите колосся милувало око не лише
агровиробників.
«Що стосується впливу на сільськогосподарські культури, то така
кількість опадів, яку ми мали навесні від 100% до 150% норми,
— це подарунок долі. Хоча поля
розташовані у п’яти районах Київ«Перевесло»

№15

ДОБРОБУД

Уже півтора року Група компаній «Нива Переяславщини»
щомісячно надає продуктові набори одиноким громадянам, які перебувають на обслуговуванні соціальних працівників. За цей час кількість людей, до яких приходить додому допомога, постійно збільшується, нині їх 162. Хтозна чому все більше стареньких залишаються наодинці зі своїми проблемами: низькою пенсією, відсутністю
допомоги і уваги від рідних, хворобами і старістю. І якщо над роками
та хворобами ми не владні, то допомогти пережити скрутні часи,
ми таки маємо можливість

Найдорожче свято

«Благодійність – один із аспектів
роботи компанії. Ми займалися цим
із перших днів існування, згодом
обсяги допомоги переросли можливості тимчасово залучених працівників опікуватися соціальними
проблемами, тому виникла потреба
створити благодійний фонд компанії. З того часу ми ведемо офіційну статистику витрат на різноманітні проєкти. У середньому на рік витрачаємо близько дев’яти мільйонів
гривень. На проєкт «Допомога одиноким» за цей час витрачено май-

же дев’ятсот тисяч гривень. Сотні
людей залучені до його реалізації.
Розуміємо, що продуктові набори
сьогодні можуть стати доброю підтримкою жителям літнього віку у
селах, де ми працюємо. Це також
співпраця із громадами, саме вони
формують списки, бо добре розуміють у кого із жителів є у цьому
нагальна потреба. Щиро бажаємо
довголіття і доброго здоров’я нашим підопічним і готові продовжувати цю роботу та підтримати
людей, які все життя трудилися, не
пасували перед труднощами і заливід 4 вересня 2021 року

ся.
О десятій годині перед їдальнею
вишиковується черга машин: агрономи розвозять пакунки по селах,
щоб уже до вечора у оселях з’явився подарунок від «Ниви».
Ми з директором благодійного
фонду Миколою Федоровичем Шевченком мандруємо до села Яблуневе Березанської ТГ. Тут нас чекає
Анна Володимирівна, соціальний

донька насилу її докликалась.
Тетяна Олександрівна Семеніст
тільки на три роки молодша, але
теж вирізає гірчицю на городі. У бабусі усе подвір’я у квітах, бо вона
їх дуже любить, а ще вона знатна
вишивальниця, тому увесь дім у вишитих картинах, рушниках і доріжках. Живе вона із невісткою, бо обоє
дітей і внучка померли, але бабуся
невістці дякує, що не покинула.

працівник села і 14 її підопічних.
Каже, що люди чекають і запитують, коли приїде «Нива».
Заїжджаємо до Валентини Іллівни Семененко у Григорівці. Вона
скаржиться на дорожнечу продуктів і дякує за подарунок.
Ганна Іванівна Кузькова каже, що
ми для неї найдорожче у світі свято, бо їй ніколи ніхто не допомагав.
Найповажніша наша героїня Наталія Тимофіївна Масина має 95
років, але ми застаємо її на городі і

У хаті всміхаються вишитими
стьожками барвисті рушники. Нас
обдаровують динею і дивують вишиванням. Бабуся розповідає про
колишнє хороше життя, коли ще
були живі діти, і проклинає страшну хворобу – рак, яка забрала від неї
дітей і онучку.
Ми раді, що можемо принести у
оселі людей хоч краплинку радості,
а багато працівників докладають
зусиль, щоб ця радість стала можливою.

шилися наодинці з проблемами», зазначає директор Групи компаній
Віталій Шакель.
Кожного разу підготовка до видачі продуктових наборів – процес
клопіткий. Зазвичай ним найбільше
опікується наша медсестра Марина Ткаченко. Але задіяно до роботи
сотні людей. Менеджери замовляють у великих супермаркетах крупи, олію, борошно, цукор. Цех м’ясопереробки виготовляє тушонку,
паштет, кашу із м’ясом, смалець
і приносять його із холодильника

за день до розвезення. Формує пакунки Марина Ткаченко, а вранці у
день вручення привозять хлібобулочні вироби та печиво, щоб усе
було свіженьке і смачне. 162 пакунки формують у приміщенні модульної їдальні, а остаточно їх дофасовує Юрій В’ячеславович Дяченко.
Він взагалі працює на елеваторі і на
«Ниві» вже п’ять років, але має великий досвід пакування із попередньої роботи. Він виймає все із пакуночка і складає по-своєму. На цей
процес можна дивитись безкінечно,
до того все ладно і акуратно, щоб
жодна булочка чи хліб не прим’яли-

ДИВОСВІТ ЮРІЯ ТОЛКАЧА
(Сalluna vulgaris) красива рослина, яка на території
України починає цвісти в кінці серпня. Росте на лісових
полянах і любить сонце. Лілово - рожевий колір квітів створює казкову атмосферу вечірньої пори, коли сонячні промені
губляться між соснами. Запах меду наповнює ніздрі і охоплює свідомість...
Неймовірна краса вересу схожа
на лаванду, але більш витонченіша і
загадкова. В старовину із вересового меду готували різні напої. Свого
часу в Шотландії жив народ піктів,
які володіли секретом приготування
чудодійного напою - меду із вересу,
який повертав людям силу і робив їх
молодими... Завойовники знищили
цей народ, а разом з ним і секрет напою. І тільки легенди розповідають
про них. Наші пращури використовували верес, як лікувальний засіб
для розсмоктування пухлин, забоїв,
ран та опіків. Лікарською сировиною є трава вересу, яку заготовляють у початковий період цвітіння.
Рослина має кущовидну основу, а
тому зрізують тільки верхівки. Зрізані пагони вересу пахнуть медом
ще сильніше, ніж на рослині. Рослина має антибактеріальні, заспокійливі, гіпотермічні, пом’якшувальні,
відхаркувальні і протимікробні властивості. Велика кількість фітонци-

ВЕРЕС ЗВИЧАЙНИЙ

до 3 - х років. Я особисто рекомендую тільки при консультації з лікарем та спеціалістом.
Чай з вересом на осінь та зиму:
верес - 1 частина, листя шипшини 1 частина, листя полуниці - 2 частини, парило - 1 частина. Заварити у
дів є причиною застосування препа- 500 мл окропу, настояти 15 хвилин.
ратів із вересу при лікуванні цирозу Чай заспокійливий.
Всім доброго здоров'я!
печінки, туберкульозу, онкології в
Юрій Толкач. 25.08.2021.
зборах з іншими травами. РослиФото: Ю.Т., 2021.
на здатна допомагати в процесах
омолодження шкіри, нігтів, волосся. Показаний відвар із вересу при
хронічній втомі, нервових зривах,
депресії та ін. Але основне лікування в зборах з іншими травами - це
простатит, цистіт, пієлонефрит, уратурія, запалення печінки і жовчних
шляхів, ревматизм і подагра.
Дослідження виявили, що в
усій рослині є кумарини, органічні кислоти, сапоніни, мінерали,
флавоноїди, антоціани(корінь), які
гальмують старіння і блокують пухлини.
Верес, рідкісна рослина, яка
майже немає протипоказань, але
передозовувати її небезпечно, може
виникнути сонливість і загальмованість. Не можна вживати при зниженій кислотності, вагітним, дітям

Шановні землевласники!У зв’язку із тим, що виплата орендної плати буде проводитись у безготівковій формі, на карткові рахунки, відкриті в установах 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 здійснення розрахунків та дозволить уникнути непорозумінь. Земельний відділ Групи компаній «Нива Переяславщини»

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

Веселе і радісне 60-річчя
зустріли: 18 серпня - Триполець
Олександр Іванович та Романійко Надія Дмитрівна (6
серпня) із Паришкова!
Приєднуємося до усіх побажань
і просимо прихильності долі до
ювілярів та многая-многая літа!

У Русанові минулого місяця відзначив ювілейну дату
Хамбір Михайло Якович(60
років) 11 вересня.
Хай Ваші наступні ювілеї
будуть іще світлішими і
радіснішими!

Пономаренко
Галина
Вікторівна з Двірківщини
відзначила чергову вагому
життєву дату - 60-річчя - 29
серпня.
Нехай до Вас завітає ще
багато нових ювілеїв, а супроводжують у житті добре здоров’я та любов рідних!

26 серпня зустрів 60-ліття
Голік Микола Іванович із
Семенівки!
Кожне свято триватиме
доти, доки про нього пам'ятають, тож бажаємо іще раз невичерпного оптимізму, миру і
радості!

Одразу два поважні ювілеї
завітали у серпні до Русанова.
Наші ювіляри: Сімонова Ніна
Григорівна(70) та Литовченко
Євдокія Євдокимівна(85)!
Хай доля квітчає ваші шляхи
барвінком і м’ятою, а супроводжують у житті добре здоров’я та
любов рідних!

У Студениках зустріли знакові дати Онищенко Марія Петрівна
(70-річчя!), Фомінова Марія
Григорівна (80!) та Довгорук Надія Михайлівна(90!!!).
Хай ці ювілеї будуть не
останні у Вашому житті, і
хай Бог оберігає вас своєю

Карпенко Марія
Павлівна зі Сомкової Долини має за плечима 80-річний
ювілей(10 серпня), з чим ми
її вітаємо і зичимо з висоти
своєї життєвої мудрості бачити тільки світлі тони.
Хай будуть добрими приятелями міцне здоров'я і добробут!

Нехай полинуть наші зичення до Кур’ян Ніни Іванівни з с. Вознесенське, яка 18
серпня зустріла 80-річчя!
Хай буде мир у серці і країні,
хай буде щастя у родині!
Многії літа!

Наші віншування в сонячну оселю Адаменко Лідії
Іванівни, яка 4 серпня відзначила 60-річний ювілей в
Переяславському!
Хай теплим сонячним
світлом і любов'ю будуть
зігріті усі Ваші дні на землі!

Керівництво та працівники Групи Компаній «Нива Переяславщини» щиро, з роси і води зичать пайовикам-ювілярам многая літа. тепла від сонця і людей! А «Перевесло» запрошує вас надсилати
на електронну адресу pereveslo@ukr.net або передавати привітання через відповідальних по населених пунктах - для пайовиків безкоштовні!
У вересні очікується дві найсильніші магнітні бурі, які негативно позначаться на здоров’ї людини. ►2 вересня — будуть відчуватися магнітні коливання середньої сили величиною
в три бали. Люди з проблемами серця і гіпертоніки першими відчують погіршення самопочуття. ►3 вересня — магнітна буря досягне чотирьох балів в першій половині дня, а
до вечора посилиться до п’яти — це червоний рівень небезпеки. У ці дні людям з хронічними та серцево-судинними захворюваннями і метеозалежним людям слід бути вкрай
обережними, стежити за самопочуттям, не перевантажуватися і більше відпочивати. ►З 18 по 21 вересня — очікуються сильні магнітні бурі (4-5 балів).

Міжрайонний інформаційний бюлетень
Групи компаній «Нива Переславщини»
Розповсюджується на Бориспільський та Броварський райони Київської області.
Віддруковано - ПП «Видавництво «Слово»
Наклад- 3000 примірників

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

