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

Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній
«Нива Переяславщини» №16 від 2 жовтня 2021 року

власним прикладом
Наш головний «імунолог» компанії, очільниця відділу
охорони праці Євгенія Григорівна Мірошниченко говорить, що
досягнути колективного імунітету можна двома способами:
перехворівши чи вакцинуючись. Ми агітуємо за другий, тому
просимо усіх колег отримати вакцину. Серед 978 щеплених на
«Ниві Переяславщини» вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna,
CoronaVac побічних реакцій та ускладнень не спостерігалося
(не враховуючи незначне підвищення температури та болі в
місті ін’єкції).
На вході до офісу табличка:

МИ ВАКЦИНОВАНІ ВІД COVID -19,

мріємо, щоб там було написано:

ТЕРИТОРІЯ ВІЛЬНА ВІД COVID!

Попереду всіх!

дні сіл-

4-5 СТОР

Уже
майже
три
місяці ми живемо у нових
реаліях. Те, чого так боялися
і так очікували, – ринок
землі – став реальністю.
Що змінилося для великих
агровиробників
і
для
власників паїв, і як тепер
будуватимуться стосунки
із пайовиками, запитуємо
у власника Групи компаній
«Нива
Переяславщини»
Олександра Мостіпана

О

лександре Олексійовичу,
яке Ваше ставлення до
ринку землі? Які загрози Вашому
бізнесу несе його відкриття?
- У мене двояке ставлення
до цієї події. З одного боку вона
запізнилася років на тридцять.
Коли у 90-х роках в результаті
розпаювання мільйони селян стали
власниками землі, саме тоді треба
було дозволити їм розпоряджатися
їх власністю, бо це порушення
звичайних прав. Чи можете Ви
уявити, що хтось заборонив би Вам
продати дім чи машину, якою Ви
володієте? Якби багато років тому
це було б зроблено, Україна жила
б зовсім інакше і мільйони людей
отримали б реальну ціну за свою
власність. Але процес затягнувся на
роки, і я переконаний, що серйозно
загальмував наш розвиток.
З іншого боку, зважаючи на
той обмежений формат, в якому
буде функціонувати ринок, таку
реформу швидше можна назвати
скасуванням мораторію, оскільки
свободи ринку в повному розумінні
все-таки не буде. Тільки із 2024
року отримають право придбати
землю юридичні особи, тоді і можна буде говорити про якісь реальні
надходження від продажу.
Так склалося історично, що в
українців особливе ставлення до
землі, земля для нас годувальниця
і матінка, саме таким воно було
і в моїй родині, тому існують
великі побоювання у людей, що
приїдуть іноземці і скуплять нашу
землю. Ухвалений Верховною
Радою закон передбачає, що
допуск іноземців до купівлі
землі на території України буде
можливий лише після відповідного
рішення на загальнонаціональному
референдумі. А землі державної
та комунальної власності взагалі
продаватися не будуть, тому тут є
питання…
Як велика компанія, «Нива
Переяславщини»
має
давні
партнерські зв’язки із потужними
фінансовими донорами ЄБРР та
МФК, ми часто спілкуємось із
іноземними бізнесменами. Вони
мають інтерес до України, але не
готові вкладати кошти у будь-що у
державі, яка не може гарантувати
захист
права
власності.
Це
насамперед залежить від ситуації в
країні. А це і закони та їх дотримання
усіма без винятку громадянами
України, і довіра до судової гілки
влади, і незмінність курсу щодо
ринку землі, і стратегія розвитку, і
незалежність міжнародного курсу, і
«спокій у суспільстві» щодо цього
питання. За час тривалих стосунків
із міжнародними донорами, ми
пересвідчились, якими важливими
для них є репутаційні ризики:
-

2

стосунки із місцевими громадами,
підтримка працівників, хороший
імідж компанії, дбайливе ставлення
до довкілля, сумлінна сплата
податків. Буквально немає жодної
складової нашої діяльності, яка
не цікавила б міжнародний аудит
при оцінці нашої надійності.
Але ми самі зацікавлені в тому,
щоб
відповідати
найвищим
міжнародним стандартам, бо це дає

якщо так вийде, що буде пропозиція,
і люди захочуть продати землю,
ми відтермінуємо свої плани і
закумульовані кошти вкладемо у
купівлю землі.
Безумовно, є люди, які з тих чи
інших причин продадуть землю, і
ми готові її придбати за ринковою
ціною, ми в цьому зацікавлені,
бо це гарантії того, що і завтра
ми зможемо успішно розвиватись

ОЛЕКСАНДР МОСТІПАН:
«НИВА» ПІДВИЩУЄ ОРЕНДНУ ПЛАТУ ДО

16%!!!

можливість стабільно розвиватись
і розраховувати на фінансову
підтримку
наших
майбутніх
проектів. У питаннях щодо
можливої купівлі землі, великі
інвестори дуже обережні. Якщо таке
і буде, то дуже нескоро. Окрім того,
ніхто не зможе купити землю, якщо
землевласник не захоче її продати.
- То яка Ваша думка щодо
продажу землі, чи варто це
робити власникам паїв зараз?
- Це особиста справа людини,
маю тільки наголосити на деяких
аспектах. Я хотів би, щоб люди,
які вагаються, просто порівняли
цифри і зрозуміли, який резерв
вони наразі тримають у руках, і
ухвалили зважене рішення щодо
продажу землі. НАША ПОЗИЦІЯ,
ЩО СПІШИТИ ПРОДАВАТИ
ЗЕМЛЮ НЕ ТРЕБА, БО ЦЕ
ГАРНИЙ КАПІТАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ
І ОНУКІВ, ЯКИЙ З ЧАСОМ
ТІЛЬКИ ДОРОЖЧАТИМЕ.
В принципі, ми не боїмося
ринку землі. Ми маємо достатній
запас міцності, тому будуємо
зараз і маємо у перспективі кілька
великих об’єктів. Деякі з яких
будуть надсучасними не тільки для
Київщини, але і для України, і це
буде м’ясопереробне підприємство,
що потребуватиме 350 робочих
рук, бо усі допоміжні підприємства
ми уже підготували, зокрема за
кілька місяців здамо і завод із
рендерінгу. Збільшили потужності
очисних споруд та енергоживлення,
удосконалили наші «зелені» об’єкти
енергозабезпечення на соломі,
плануємо будувати гуртожиток
сімейного типу на 200 місць. Але

та забезпечувати роботу тисячі
семистам своїх співробітників.
Чому я про це кажу зараз, бо ми
звикли працювати чесно і відкрито,
ми вважаємо власників землі своїми
партнерами і хочемо, щоб вони
розуміли: зараз у пайовика є дуже
цінний ресурс, який із роками тільки
зростатиме. КОШТИ БУДУТЬ
ОБЕЗЦІНЮВАТИСЬ, А ЗЕМЛЯ
ОБЕЗЦІНЮВАТИСЬ НЕ БУДЕ!
- На яких засадах базується
робота компанії із пайовиками і чи
зазнає вона змін у майбутньому?
- Наші стосунки із власниками
землі складаються уже впродовж 23
років, і вони давно стали не просто
договірними, але і партнерськими.
Своєчасно і в повному обсязі
сплачуємо орендну плату, маємо
власну
програму
лояльності,
запровадили картки знижок на нашу
продукцію, надаємо ящик тушонки,
безкоштовно оремо чи дискуємо
25 сотих землі, намагаємось
допомогти у скрутних ситуаціях.
Випускаємо власне друковане
видання, щоб наші партнери
знали про стан справ у компанії і
відчували власну причетність до
всього, що ми робимо. Проводимо
цілий ряд соціальних проектів,
співпрацюємо із громадами та
справно платимо податки, тим
самим безпосередньо впливаючи
на покращення інфраструктури
громад. Для багатьох із них
ми
є
бюджетоутворюючим
підприємством.
Сума,
яку
ми
виплатили
власникам землі за минулий рік,
складає 67 мільйонів, більше 7
мільйонів ПДФО із паїв надійшли

ПАЙОВИКАМ
до бюджету громад. У жовтні
повністю завершимо розрахунки
за оренду паїв у 2021 році. Наразі
виплатили 71%, в основному це
ті, кому здійснюємо безготівковий
розрахунок, решта коштів буде
виплачена впродовж місяця. Тому
можна говорити про подальшу
співпрацю у наступному році.
«Нива Переяславщини» завжди була
ініціатором добрих змін у зростанні
рівня орендної плати за землю.
Свого часу ми першими в регіоні
збільшили орендну плату із 3 до
5%, потім до 9%, зрештою до 12%.
Тиждень тому МИ УХВАЛИЛИ
ПІДВИЩЕННЯ ВІДСОТКОВОЇ
СТАВКИ ЗА ОРЕНДУ ПАЇВ
ДО 16! Чому ми вирішили це
для себе і для людей? Бо як
соціально відповідальна компанія
розуміємо, що такий крок на часі.
Ми піднімаємо відсоткову ставку
виплат з двох причин. ПЕРШЕ
–
ХОЧЕМО
ДОПОМОГТИ
ЛЮДЯМ, БО ЧАС ВАЖКИЙ.
Пандемія та викликаний нею
спад економіки породив ріст цін;
ростуть комунальні платежі, ціни на
продукти. Навіть ми, маючи стільки
об’єктів, незалежних від газу,
відчуваємо на собі, яким тягарем
лягає на компанію вартість газу.
Сьогодні ми не можемо обійтись
без нього під час сушки кукурудзи,
бо немає негазових установок, які
могли б забезпечити цей процес,
ми вимушені користуватись газом,
який у 15 разів дорожчий за солому.
Розуміємо, що людям, ще важче,
ми хочемо хоч якимось чином,
як ми можемо у межах компанії,
полегшити їм життя.
І ДРУГЕ – МИ ХОЧЕМО
ЦИМ КРОКОМ ПОКАЗАТИ
ЛЮДЯМ, ЯКОЮ ЦІННІСТЮ
ВОНИ ВОЛОДІЮТЬ. Мова навіть
не про те, як зросте її ціна через
два роки, коли ринок запрацює
у повній мірі і ціни стануть, як
у Європі, бо до цього ще треба
дожити. Зараз я хочу, щоб власники
паїв проаналізували, які ціни дають
банки за депозитні кошти. Державні
банки – «Приват» - 7%, «Ощадбанк» - 7,2%, «Укрексімбанк» - 7,1,
комерційні банки – «Райфайзен»
- 6, 75. «Нива» сьогодні пропонує
своїм пайовикам – 16%, це у 2, 4
рази більше, аніж дає банк і це без
жодних капіталовкладень з боку
власників землі. Отакий вигідний
земельний депозит!
Після підвищення орендної плати
до 16% також автоматично зростуть
на 3,5 мільйона надходження до
бюджетів громад і становитимуть
тільки за ПДФО з паїв більше 10
мільйонів, а це додатковий стимул
для
розвитку
інфраструктури
громад і покращення рівня життя.
Саме така позиція Групи компаній
«Нива Переяславщини».
Знаєте,
уже
багато
років
поспіль під час свят у нас є така
традиція, один із старожилів
компанії,
головний
бухгалтер,
Василь Михайлович Лесь завжди
проголошує тост за пайовиків.
Ви, шановні землевласники,
частина нашої компанії і нам
зовсім не байдуже, яким буде
життя у семи тисяч наших
добрих партнерів, тому ми готові
і надалі в повній мірі добросовісно
виконувати свої зобов’язання
перед вами, бо ми уміємо шанувати
землю, знаємо їй ціну і працюємо
для людей.
«Перевесло»

№16

ВІД НАС!
«Сучасні тенденції та інтенсивність розвитку суспільства
висувають нові вимоги до взаємодії бізнесу та місцевої влади, я
б швидше сказав, що із співпраці
ця діяльність перейшла вже на
новий щабель – стала партнерством. Саме таке партнерство
має наша компанія із довколишніми громадами. Адже «Нива Переяславщини» є не тільки сучасним
виробничим підрозділом, а й сумлінним платником податків та
бюджетоутворюючим підприємством для кількох довколишніх
громад і нам зовсім не байдуже,
чим живе громада, чи задоволені
життям її мешканці, чи має вона
перспективи для розвитку. Найпершою громадою, що утворилася на території, де ми працюємо,
була Студениківська. Я особисто
був ініціатором її створення, бо
хотів бачити, що податки, які ми
платимо, працюють на місцевих
жителів, а не осідають у чиїхось
кишенях. Успішний досвід діяльності Студениківської громади
доводить, як багато можна зробити, якщо ти маєш зацікавлену
у розвитку місцеву владу, сприяння влади області та бізнес, що
працює відкрито. Тоді з’являються кращі, комфортніші умови для
життя людей, розвивається інфраструктура, виникають можливості для розвитку та підстави для молоді залишитися у селі,
виростають нові об’єкти
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дин із таких - стадіон у селі
Переяславське. Це сучасний
комплекс із великим футбольним
полем, біговими доріжками, вуличними тренажерами, місцями
для паркування і можливістю для
масових занять спортом. Він буде
єдиним таким серед навколишніх
громад. За три роки існування Студениківської громади Група компаній «Нива Переяславщини» заплатила до бюджету громади більше 95 мільйонів гривень, і добре,
що вони слугують для покращення
життя людей», - зазначає засновник
компанії Олександр Мостіпан на зустрічі із поважним товариством.
Підстави для зустрічі – дуже вагомі. Кілька місяців тому розпочато
будівництво стадіону на дольовій
участі. Свою частку у будівництво
Студениківська громада вже внесла - це майже 3 мільйони гривень,
решту планувалася із бюджету області, але тут виникли проблеми, у
червні фінансування було припинено. Тому знайомився із ходом робіт
безпосередньо на об’єкті перший
заступник голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський.
Ярослав Вікторович – підтримував
громаду з часу її створення і саме
за його сприяння цими днями було
ухвалено рішення про фінансування двох об’єктів у Студениківській
громаді: стадіону у селі Переяславське у сумі 7 мільйонів гривень та
капітального ремонту покриття вулиці Миру у селі Соснова у сумі 1, 5
мільйона гривень.
Також до товариства доєдналися

КОЛИ ЗУСИЛЛЯ СПІЛЬНІ

директор Групи компаній Віталій
Шакель, голови Студениківської та
Згурівської територіальної громади
Марія Лях та Василь Цвик, виконавець робіт, керівник ТОВ «Агрошляхбуд», Олександр Гончаренко,
староста села Михайло Ємельяненко, депутат місцевої ради Сергій
Адаменко. Присутні відзначили високу готовність об’єкта. Практично
основні будівельні роботи завершені, залишилося штучне покриття, обладнання бігових доріжок,
трибун та облагородження території. Ходом будівництва присутні
залишились задоволені.
Ярослав Добрянський познайомився зі ще одним об’єктом – заводом із рендерінгу «Ниви Переяславщини», єдиним подібним підприємством на Київщині. Його цікавила
екологічність підприємства, кількість нових робочих місць, сам про-

цес виробництва м’ясо-кісткового
борошна. Спеціалістами було надано вичерпну інформацію, зокрема про п’ятиступеневу очистку
води, очистку повітря, потужність
та функціонування нового заводу.
Це буде високотехнологічне виробництво сучасне за змістом, яке
відповідає міжнародним стандартам безпечності та екологічності.
«У 2020 році «Нива Переяславщини» отримала відзнаку – «Сумлінний платник податків» ми готові і надалі виконувати свої зобов’язання сумлінно і в повному
обсязі перед державою та Київщиною, бо розуміємо, що в обласній
владі працюють люди, для яких інтереси громад не пустий звук, ми
готові співпрацювати і бути партнерами такій владі», - підсумував
Олександр Мостіпан.

Awards 2021, а також Почесні грамоти ОДА.
Серед поважних гостей - віце-президент Торгово-промислової
палати України Ростислав Коробка,
заступник начальника ГУ ДПС у
Київській області Олександр Загорський і в. о. директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту
Андрій Литвин.
Вітаючи бізнес зі святом Василь
Володін сказав: «Хочу подякувати
за сумлінну роботу всім підприємцям нашої області. Незважаючи
на складні часи, спричинені пандемією, ви змогли не просто врятувати бізнес, а й покращити його.
Тож хочу побажати, щоб цього року
підприємницька сфера не постраждала від негативних наслідків
коронавірусу, надалі потужно розвивалась і підкорювала зовнішні
ринки».
«Нива Переяславщини» удостоєна нагороди за поданням Згурівської територіальної громади.
«Ми тісно співпрацюємо зі
Згурівською територіальною громадою та громадами сіл, де розташовані виробничі потужності компанії. Благодійний Фонд компанії
надає допомогу у різних галузях,
починаючи від комунальних потреб і закінчуючи допомогою окремим категоріям громадян. Зокрема

укладено тристоронні угоди на
вивезення сміття, обкошування
обочин, прибирання снігу. Проведено Інтернет до освітніх закладів,
надавалася допомога у заміні
вікон на енергоощадні, придбанні меблів, обладнанні санвузлів
у освітніх закладах, водозабезпеченні, зроблено капітальний
ремонт дитячого садочка у селі
Любомирівка. З початку пандемії
коронавірусу надавалася допомога антисептичними засобами, ЗІЗ,
впродовж року компанія виплачувала додатково по 5 тисяч лікарям
та 3 тисячі гривень медсестрам
сільських медичних закладів, безкоштовно надавався річний запас
ліків першої необхідності. З початку пандемії щомісячно надаються
продуктові набори усім одиноким
непрацездатним громадянам, які
перебувають на обслуговуванні соціальних працівників. Усі діти отримують новорічні подарунки від
компанії. Вагомий влад вносить
підприємство в організацію Днів
сіл, вітання жителів із ювілеєм.
Загалом у благодійну діяльність
у минулому році Група компаній
«Нива Переяславщини» вклала 9
мільйонів гривень. Вважаю цю нагороду відзнакою всього колективу
за сумлінну і самовіддану працю»,
- коментує подію Віталій Шакель.

ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ - ОЗНАКА АКТИВНОСТІ

У всьому світі підприємці вважаються рушійною силою прогресу. Вони – створюють нові робочі місця, вони
виробляють продукт, вони – сплачують податки, а значить рухають економіку вперед. То тільки здається, що
заклади освіти, медицини, культури фінансує держава,
насправді – це гроші платників податків. Так само, як пенсії та соціальні допомоги – це також фінансовий вклад
підприємливих людей - сумлінних платників податків

Вручення нагород найкращим
представникам трудових колективів
ознаменовано
великим
зібранням підприємливих людей
під одним дахом. Тут можна було
познайомитись, поговорити про
проблеми, але головне – отримати заслужені нагороди. Серед навід 2 жовтня 2021 року

городжених була і Група компаній
«Нива Переяславщини», представляв її директор Віталій Шакель.
Вітав бізнес Київщини голова
Київської облдержадміністрації Василь Володін. Кращим представникам спільноти очільник області вручив відзнаки Business Kyiv Region
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шести і заслужено отримали головний приз.
Запрошували на селфі численні
фотозони, а святкова сцена, на яку
перетворився ганок місцевої їдальні, приймала артистів. Виступали і
гості зі Згурівки і місцеві артисти.
Солісти змінювали один одного,
приносячи то ліричні мелодії то
жартівливі співаночки. Як завжди
злагоджено і дуже колоритно звучав

УКРАЇНАмісцевий ансамбль «Любисток»,
де кожна із вокалісток була водночас і солісткою. Радував слухачів
ансамбль «Барвінок», а розважали
безпрограшною лотереєю, кульмінацією якої став лот 85 із поросятком у виграші. Щаслива власниця поросяти – Ніна забере його вже

СЕЛО, ДЕ
ВИКОХУВАЛАСЬ ДОЛЯ

Любомирівка, невелике
село у Згурівській територіальній громаді, так
чекала свята, що навіть
похмурий ранок перетворився на погідну літню
днину, яка тільки додала
колориту святу
Особливо чекала свята дітвора,
бо всі знають, що за кілька днів заливисто покличе до школи учнів
дзвінок, тоді вже точно буде не до
розваг. А поки стікають, як медові
краплі, останні дні літа, є час, щоб
добряче відпочити і повеселитись.
І розваг, треба сказати, вистачало.
Вабили спуститись із вітерцем гірки, манили пострибати аж до хмар
батути, припрошував пірнути до
кульок басейн і так і просилася до
рук солодка вата. А ще можна було

після святкування.
Вітали зі святом жителів численні гості: секретар Згурівської територіальної громади Ігор Феник,
директор з рослинництва Групи
компаній «Нива Переяславщини»
Станіслав Кошіль, директор Благодійного фонду «Ниви Переяславщини» Микола Шевченко. Гості
бажали селу добра, благополуччя і
процвітання та вручали подарунки жителям. Тим, хто віддав життя
праці у полі чина фермі, найповажнішим жителям, хто зустрів свої 90,
тих, кому 80, 70, 60 і навіть 50. Так
змінювалися цілі покоління перед
очима глядачів, ніби підкреслюючи нескінченність хліборобського
роду. Вклонялася цього дня Любомирівка і людській звитязі: афганцям і переселеним із Чорнобильської зони, учасникам АТО і ліквідаторам аварії у Чорнобилі.

принести зі свята невеликий сувенірник, бо Група компаній «Нива
Переяславщини» запросила дітвору
на дартс.
Гра, що зародилася кілька століть
тому у Британії, нині популярна у
всьому світі, бо дозволяє не лише
випробувати власну влучність, але і
позмагатись, і навіть виграти приз.
Якщо ви думаєте, що це заняття
лише для хлопців, то помиляєтесь,
бо маленькі леді справлялись ніяк
не гірше. Хтось просто розважився, хтось виграв магнітик, брелок
чи розмальовку, а хтось відтепер
питиме чай із фірмової «нивівської» кружки. Розвага так прийшлася
малечі до смаку, що зрештою, коли
закінчилися кульки, турботливі татусі підкупили їх у магазині і гра
продовжилась до повного розіграшу призів. Були навіть два абсолютні рекордсмени, що вибороли 6 із

Відзначили також найменших жителів – майбутнє села, вони отримали свої подарунки, а село надію
на гарне майбутнє. Проникливою
піснею вітала односельців староста села Валентина Анатоліївна
Гуменюк, а глядачі кілька разів за
концерт дякували їй за організацію
свята.
День села співпав із Першою Пречистою або Успінням Пресвятої Богородиці. Це день закінчення успенського посту і годилося цього дня
святити пшеницю нового урожаю
та накривати пишний стіл. Від традиції у Любомирівці не відступили і
стіл запросив до частування присутніх. Подавали фірмове «нивівське»
порося, запечене у бочці, картоплю
з м’ясом, огірки, помідори та напої.
Гуляння затягнулося до пізньої ночі
і завершилося святковим феєрверком, подарунком від «Ниви».
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«Перевесло»
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В СЕРЦІ!
Такий шлях пройшло невеличке
село у Згурівській громаді.
Його історія сповнена високого
філософського змісту, бо утворене
воно було родиною священників,
що тут поселилася, тому його
первинна назва – Попівка.
Комуністичні вітри змінили не
тільки устрій, але і назву села і
воно стало Жовтневим. У 2016
було
відновлено
історичну
справедливість і відтоді у нього
нова назва – Вознесенське, за
назвою місцевого храму на честь
Вознесіння Господнього

Саме про це говорили і ведучі, і гості
на святі з нагоди його дня народження.
Селу виповнилося 301 рік. На жаль
минулий пандемічний рік не дозволив
із розмахом зустріти 300-річчя, але
цьогорічне свято із лишком надолужило
втрачене.
Із самого ранку дітвору розважали
надувні гірки, батути, атракціони,
солодка вата , аквагрим. Дорослі
пригостили дітвору морозивом. А
«Нива Переяславщини» організувала
жартівливі стрілецькі змагання. Зіграти
в дартс можна було навіть кілька разів,
єдине, що заважало – це вітер. Він
так і намагався викинути кульки із
відведених місць, щоб діти не влучили.
Та всі старання були марними, бо
переможців було немало.
Вітали
зі
святом
земляків
численні гості: секретар Згурівської
селищної ради Ігор Феник, директор
Групикомпаній «Нива Переяславщини»
Віталій
Шакель,
директор
з
рослинництва компанії Станіслав
Кошіль,
директор
Благодійного
фонду Микола Шевченко, настоятель
місцевого храму отець Костянтин.
Передаючи жителям вітання зі святом
від засновника компанії Олександра
Мостіпана, Віталій Шакель зізнався,

від 2 жовтня 2021 року

ВІД ПОПІВКИ ЧЕРЕЗ
ЖОВТНЕВЕ ДО
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО

що саме із Вознесенського розпочалася
його трудова біографія у «Ниві
Переяславщини», але з того часу йому
жодного разу не довелося побувати
на Дні села, тому він почувається,
як син, що повернувся додому. Його
побажання були сповнені теплотою і
повагою до присутніх.
Ігор Феник уже традиційно подарував
жителям сінокосарку та побажав
усіляких гараздів. А вже коли дійшла
черга до старости Тетяни Шовкун, то
до вітальних слів додалася тривога,
що маленькі села в Україні гинуть,
тому вона закликала земляків частіше
повертатись додому.
Але миттєвий смуток швидко
змінився гарними враженнями від
виступів артистів зі Згурівки та сусідніх
сіл. Увесь день на сцені були солісти,
дуети тріо та народний вокальний
колектив «Горлиця» із села Черевки, а
староста села Любомирівка Валентина
Гуменюк полонила слухачів чудовим

академічним вокалом.
Але чого справді на святі було
вдосталь - це подарунків. Їх дарували
за відгадування загадок, за кремезну
статуру, за добрий характер, за вуса та
бороду, за гарний голос та ерудицію. А
жителі Вознесенського довели, що все
це у селі не перевелося. Кульмінацією
подарункового
флешмобу
стала
лотерея. Тут розігрувались усілякі
побутові дрібниці, але загальний захват
викликали ті, кому попали білесенькі
качки та мішки зерна. І якщо зерно хоч
важко, але можна понести додому, то
виграні качки були такі ж здивовані і
перелякані, як і ті, хто їх виграв.
Завершилося усе
традиційним
фірмовим
поросятком
в
бочці
та
частуванням
від
«Ниви
Переяславщини», спонсором усіх
призів та святкового феєрверку також
була компанія. Залишилося побажати,
щоб остання назва села жила довго і
стала оберегом усім, хто тут народився
і виріс, хто пішов по світах чи
залишився в рідному селі. Нехай на
всіх життєвих дорогах береже жителів
тепло рідного дому, материнська
молитва і Господня сила, що звучить у
назві села Вознесенське!
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СОЛОМА – ЦЕ
СПРАВЖНЄ БАГАТСТВО

Збирання ранніх зернових завершилося, у Групі компаній «Нива
Переяславщини» уже розпочали
соєві жнива, збирають також кукурудзу із невеликим ФАО (ранніх
строків достигання). Однак ще
одна дуже важлива робота таки
залишилася – це тюкування і завезення соломи.
Це не тільки чудовий матеріал для
святкових інсталяцій, але і справжнє багатство, і от із яких причин.
По-перше, вона гарне органічне добриво. При додаванні у ґрунт, вона
поступово поповнює запаси гумусу, додаючи у нього азот, фосфор,
калій, кальцій та магній. Практика,
коли пожнивні рештки та стерню
спалюють, очікуючи користі для
ґрунту, себе не виправдовує, бо для

довкілля шкідлива, а землі користі
не дає. По-друге – це чудовий корм
та підстилка для тварин,особливо
якщо солома ячмінна. По-третє –
це матеріал для створення чудових
виробів, солома захищає від сонця у брилях, допомагає у побуті у
солом’яних сумках, вона чудовий
покрівельний матеріал і використовується у виготовленні сандвіч па-
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ОБЖИНКИ

З пшениці або ячменю можна отримувати солому і спалювати її у
котельнях замість газу.
«Окрім стратегії розвитку, Група до її використання. Наші інженери
компаній «Нива Переяславщини» та економісти проаналізували ефекмає і власну екологічну стратегію. тивність цього виду палива і ми пе-

Це і дбайливе очищення виробничих стоків, і сортування сміття, і організований збір та утилізація батарейок, відновлення бонітету ґрунтів
і впровадження відновлюваної
енергетики. Практику використання соломи у якості енергетичного
ресурсу маємо уже близько десяти
років. А розпочалося це із наших
тваринницьких комплексів. Використовуючи данську технологію
вирощування поросят, ми відразу
почали придивлятися і до солом’яних печей Фауст та данського підходу до використання соломи. З того
часу кожен новий комплекс саме
таким чином обігрівається, забезпечується парою та гарячою водою. У
2017 до нашої енергонезалежності
додали ще паровий котел «Linka-Н»
нелей при будівництві екологічних виробництва Данії паропродуктивбудинків і навіть слугує оберегом ністю – 2,5т/год. Наразі цей котел
забезпечує (разом з кількома іншиоселі, якщо із неї зробити дідуха.
Можна наводити ще безліч спо- ми котельнями на пелетах) потреби
собів використання соломи, але для і виробництва, і гуртожитку, і офіснашої компанії вона забезпечує ча- ного приміщення, і комбікормового
стину програми лояльності для пай- заводу. З того часу вдосконалюєтьовиків, бо щорічно вони отримують ся не тільки технологія переробки
два тюки соломи та слугує біопали- соломи на енергію, але і підходи
вом.

реконалися, що солома – справжнє
багатство і в кілька разів дешевша
за газ, і є відновлюваним ресурсом.
З того часу ми вдосконалили сам
процес збирання, купили нові тюкопреси, комбінуємо використання
круглих та прямокутних тюків. Три
роки тому, порахувавши тепловіддачу і випробувавши кілька методів
зберігання соломи, прийшли до потреби будівництва закритих складів.
І збудували два склади на основному виробничому майданчику у селі
Переяславське Один - на зберігання тисячі тонн, а інший на тисячу
триста п’ятдесят тонн соломи. І ще
один красномовний факт: наразі солома у 14 разів дешевша за газ, бо
один кубометр газу для юридичних
осіб коштує 24 гривні 60 копійок, от
чому за соломою майбутнє.
Ми і надалі будемо шукати власних шляхів у збереженні екології і
зеленій енергетиці, тим паче, що
маємо підтримку міжнародних партнерів та фінансових донорів компанії – ЄБРР та МФК», - зазначає
директор Групи компаній Віталій
Шакель.
Солому у полі ми знімали у кілька
етапів: під час збирання, тюкування, перевезення. На полі у Двірківщині до формування круглих тюків
був причетний Петро Трішкін. На
полі у Сомковій Долині навантажував Руслан Литвин, групував тюки
на Маніту – Олег Ярош. А звозили до складів практично усі водії
Сканій компанії.
Щодня на енергії чи парі від соломи виробляються корми, ростуть у
теплі поросятка, у комфортних умовах працюють люди, при цьому геть
не залежачи від вибриків «сусіда»
із газом. Мабуть, це і є енергонезалежність, тому солома – не тільки багатство, але і можливості для
вільного розвитку підприємства і
держави.

«Перевесло»

№16

ДОБРОБУД
Пам’ятаєте мультик із
нашого дитинства – «Просто
так!». Там герой ішов із
здоровенним
букетом
квітів
і дарував їх усім зустрічним:
просто так, і всі відразу
ставали щасливішими. Це той
випадок, коли закони арифметики
не діють: розділена радість примножується,
розділений
смуток – зникає. Погано тільки,
що часто розділити і те, і інше,
ні з ким…
Саме у такі родини приходить
Група
компаній
«Нива
Переяславщини»
щомісячно,
щоб розділити радість і смуток
і
приносить
цілу
коробку
смачнятини – просто так!
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трактористом і жартує, що поки що
живе сам, але готовий подивитись
на справну молодицю.
Катерина Дмитрівна Бабак, бажає
многая літа добрим людям, що
допомагають довгожителям. Раніше
вона жила біля магазину, але її
хата завалилася і її прийняла жити
двоюрідна сестра по матері. Тепер
у далекої рідні радіє, що потрошку
почала ходити, адже доглядальниці
самій 85, а Катерині Дмитрівні –
83, так і живуть удвох, одна одній
допомагаючи і розділяючи смуток.
Сергій та Герасим Тарасенки
– рідні брати, живуть одиноко,
один погано ходить, інший має
ампутовані кисті рук але садять
картоплю, якось пораються на
городі, Два брати доживають віку
разом, так і ділять життя навпіл,
рахуючи дні від світанку до

ОЗДІЛЯЮЧИ
РАДІСТЬ І СМУТОК

ього разу ми помандрували
до села Сомкова Долина, що
у Студениківській громаді. Ділили
з нами почуття Тетяна Василівна
Шатун та керівник Благодійного
фонду «Нива Переяславщини»
Микола Федорович Шевченко. І
це був особливий день, бо рідко у
таких поїздках ми відвідуємо так
багато чоловіків.
Кажуть, що чоловіки старішають
інакше, аніж жінки. Ми і самі у
цьому не раз пересвідчувались.
Дівчата у школі переганяють
хлопців на кілька років і раніше
дорослішають, але і старішають
вони раніше. Недаремно є така тема
у пісні: пробач за те, що чоловіки
бувають молодшими за ровесниць.
А ще чоловіків зморшки роблять
просто соліднішими. У Сомковій
Долині напевне, дуже люблять
чоловіків, бо тут їх було багато.
Насамперед ми зайшли до родини
Григорія Івановиач Царьова, а він
таких гостей готовий приймати хоч
щоденно. «Мостіпану, не знаю, як і
дякувати, якби не погордував, то я
б його розцілував», - каже Григорій
Іванович. Йому 87, на Покрову
піде 88, а все життя проробив

від 2 жовтня 2021 року

смерканку.
Останньою заїжджаємо до родини
Горяєвих. Староста розповідає, що
у дідуся золоті руки, він до всякої
техніки дуже приязно ставиться
і може зібрати і скласти будь-яку
машину. На підтвердження цьому у
дворі стоїть старезний трактор, який
досі їздить. Степан Григорович
та Катерина Олексіївна Горяєви
живуть разом 52 роки, душа в душу.
Степан Григорович жартує, що ще
молодий і думай жениться,але своя
дружина хороша, то не буде. Бабуся
сердиться, що дідусь палить, а він
обіцяє покинути. Довгими вечорами
вони сидять і розмовляють про
життя, дідусь – майструє механічні
сапки, які самі мотижать. Так і
живуть душа в душу і чекають на
Катерини чергової річниці весілля
та дякують за дарунок до Храмового
свята 12 вересня.
Мешкають у ошатних українських
хатах обійнявшись радість із
журбою, не піддаються законам
арифметики, сплітають життєві
візерунки із хороших і звичайних
моментів, і ми щасливі, що додаємо
в їх життя приємностей.
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«НИВА» СПОРТИВНА!

Уже вдруге поспіль Група компаній «Нива Переяславщини» проводить футбольний турнір. Причин
тому кілька; по-перше, ми страшенно любимо футбол. По-друге, 85%
працівників компанії чоловіки, які
грають у футбол. По-третє, решта компанії - це жінки, що чудово
вболівають за футбол. Тому сьогодні стадіон у Лизогубовій Слободі
на кілька годин перетворювався по
черзі то на поле бою, то на парад
переможців, то на танцпол.
Отож про все по порядку. Брали
участь у змаганні 8 команд. Команда – «Драйв» - це ті, хто міряє
життя кілометрами доріг, хто розвозить продукцію ТМ «П’ятачок» по
магазинах, хто возить зерно із поля
до току, хто доставляє комбікорм і
будівельні вантажі, хто курсує автобусами, щоб хтось вчасно дістався на роботу і додому. Це автопарк
«Ниви», наші водії.
Команда «Граніт» - це ті, хто охороняє об’єкти і матеріали, супроводжує машини і встановлює відеоспостереження, хто допомагає забезпечувати громадський порядок
і навчає діточок східним єдиноборствам. Це служба безпеки «Ниви»,
наша охорона.
Команда «Нивабуд» - це ті, хто
зводить елеватори і комплекси, виготовляє панелі і решітки, виробляє
бетон і прокладає дороги, допомагає у облаштуванні садків і шкіл,
після них виростають заводи і будинки, вони можуть збудувати все!Це будівельний підрозділ «Ниви»,
наші будівничі.
Команда «Ниваки». Хтось назвав
би їх офісним планктоном чи «білими комірцями», але ні, це не про
них. Вони нараховують зарплату,

У ТУРНІРІ ВИГРАЛИ НАШІ!
оформляють папери, розбираються
у тонкощах юриспруденції та землекористування і можуть купити та
продати навіть стілець, на якому ви
сидите. Це працівники офісу.
Команда «Урожай» - це збірна тих,
хто сіє пшеницю і доглядає кукурудзу, хто зустрічає світанки у полі
і під капотом машини, хто може

му. Це наші технологи.
Команда «П’ятакорм» - це ті, хто
до найменших тонкощів розбирається у раціоні і поживних якостях сої і пшениці, знає, що подати
до столу поросятам, щоб вони росли здоровими і щасливими. Це працівники комбікормового заводу.
Команда «Елеватор» - уміє суши-

рола команда «Нивабуд» і саме вони
стали володарями кубка.
Четверте місце і заохочувальний
приз – м’ясний букет, отримала команда «Граніт».
«У цих змаганнях насправді виграла «Нива», бо усі наші суперечності завершилися разом зі свистком арбітра, ми єдина команда

розібрати трактор на запчастини і
потім скласти так, що він заведеться і поїде. Це наші агрономи і механізатори.
Команда «Дикі вепри» - це ті хто
до розбирається у характері та уподобаннях наших поросяток, ті, хто
дбає про найменших «п’ятачків» і
здоровенних кнурів, хто за характером поросячого вереску може зрозуміти, чого треба цьому голосисто-

ти зерно і знає, як його очистити
від домішок та довести до кондиції,
вона вантажить вагони для продажу за кордон і готує зерно до посіву. Це працівники елеваторного
підрозділу.
Сказати, що на полі вирували пристрасті – не сказати нічого! Отож
результати наступні. На третьому
місці команда «Урожай». На другому - команда «П’ятакорм». Перше
місце вже другий раз поспіль вибо-

– згуртована і дружна. Нехай цей
турнір додасть нам сил та натхнення і надалі працювати так само
сумлінно заради України і своїх родин», - підсумував директор Групи
компаній Віталій Шакель, вручаючи нагороди переможцям.
По завершенню турніру всіх запросили на смажене поросятко та
щедрий стіл. Усім нашим спасибі за
гру!
Наші – найкращі!

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

Веселі ювілеї зустріли
у Студениках: 4 вересня Мисник Марія Миколаївна(60
років), 19 вересня - Луценко
Світлана Олександрівна (70),
10 вересня - Сабадаха Михайло
Іванович - 80 та Матюк Ганна
Терентіївна(95)!
Приєднуємося до побажань і
просимо прихильності долі та
многая-многая літа!

У Русанові минулого місяця відзначила ювілейну дату
Дідовець Любов Іванівна(60 років) - 18 вересня.
Хай Ваші наступні ювілеї
будуть іще світлішими і
радіснішими!

Гайворонська
Тетяна
Антонівна з с.Переяславське відзначила чергову вагому
життєву дату - 60-річчя - 30
вересня.
Нехай до Вас завітає ще
багато нових ювілеїв, а супроводжують у житті добре здоров’я та любов рідних!

1 веересня зустріла 60-ліття
Корж Ольга Володимирівна
та 13 вересня 70 Войцешко
Ольга Григорівна з Паришкова!
Кожне свято триватиме
доти, доки про нього пам'ятають, тож бажаємо іще раз невичерпного оптимізму,

Одразу два поважні ювілеї
завітали у вересні до Любомирівки. Наші ювіляри: Гета
Анатолій Григорович(70) та
Федоренко Валентина Федорівна (80)!
Хай доля квітчає ваші шляхи
барвінком і м’ятою, а супроводжують у житті добре здоров’я та
любов рідних!

У Яблуевому зустріла знакову дату 8 вересня
Гребініченко Катерина Трохимівна(80-річчя!).
Хай цей ювілей буде не
останній у Вашому житті,
і хай Бог оберігає Вас своєю
Милістю до наступних світлих дат!

Лихогра Петро Васильович та Остапенко
Євдокія Марківна із с.Переяславське мають 12 вересня за плечима відповідно
70-ти та 85-річний ювілеї, з
чим ми їх вітаємо і зичимо з
висоти життєвої мудрості
бачити тільки світлі тони.
Здоров'я і добробуту,!

Нехай полинуть
наші зичення до
Буряк Ніни Григорівни з
с. Вознесенське, яка 22 вересня
зустріла 85-річчя!
Хай буде мир у серці і країні,
хай буде щастя у родині!
Многії літа!

Наші віншування в сонячну оселю Тарасенка Герасима Васильовича, який
9 вересня відзначив 70-річний ювілей в Сомковій Долині!
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 жовтні на нас чекає лише 2 магнітні бурі, причому, не дуже потужні. Тож майже весь місяць можемо жити спокійно.
У результаті цих коливань непроємні симптоми відчують здебільшого метеозалежні люди.

1 жовтня – слабка магнітна буря.29-30 жовтня – середня магнітна буря.

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

