
«Нива» вітає!

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

ПЕРЕВЕСЛО
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«Нива Переяславщини» №18 від 4 грудня 2021 року

Смачна робота! 

РІВЕНЬ БЕЗПЕКИ - 
2 СТОР

ДЕНЬ СОСИСКИ!
3 СТОР

ХАТУ-СТАРОСТАТУ!
5 СТОР

ВОКЗАЛ  ДЛЯ ЗБІЖЖЯ- 
6-7 СТОР

стор 5

Ой, Святий наш Миколай,
Двері в казку прочиняй....
Працювали ми завзято -
Час уже посвяткувати!
Рясно родить наша «Нива»
Буде й доленька щаслива!
Хай же радість буде нам-
Трударям, пайовикам...
Людям, селам і громадам
І батькам і їхнім чадам!
Поведе нас Миколай -
За чарівний виднокрай...
І святам відкриє лік-
І Різдво, і Новий рік...
Всім, хто добре працював 
Він добра навіншував....
Тож готуйтеся до дива....

З Миколаєм! 
Ваша «Нива»!



БЕЗПЕКА – ТУРБОТА СПІЛЬНА
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ПАЙОВИКАМКОРОТКИМ 
РЯДКОМ

Голова Студениківської тери-
торіальної громади Марія Лях 

ознайомила присутніх із роботою 
підрозділів Центру. На зустрічі та-
кож присутній засновник Групи 
компаній «Нива Переяславщини»  
Олександр Олексійович Мостіпан, 
директор компанії Віталій Шакель, 
керівник відділу поліції № 1 Бори-
спільського РУП Максим Дьомін. 
«Навіть приміщення, де знаходить-
ся поліцейський офіцер, пахне до-
мом, - зазначив Олександр Олексій-
ович, -  бо саме такого результату 
домагалися, втілюючи проєкт у 
життя».

На запрошення Олександра 
Мостіпана гості відвідали також 
об’єкт, який наразі будує компанія 
– завод із рендерингу. «Загалом 
історія заводу розпочалася із поїзд-
ки делегації представників Студе-
никівської громади до аналогічно-
го заводу у Данії, яку організувала 
компанія, щоб переконати жителів у 
безпечності та екологічності вироб-
ництва. Завод, який будує «Нива», 
свого роду єдиний в Україні із та-
ким сучасним обладнанням», - так 
коментує стан справ Олександр 
Олексійович.

Наразі завод готовий до запуску 
на 95%, основне технологічне об-
ладнання встановлено, ведуться 
роботи із підключення енергоме-
реж. Огляд розпочали із відділення 
прийому сировини -  першого етапу 
роботи заводу. 

Особливою і передовою за тех-
нологіями буде система очистки 
повітря – це хімічний скрубер, де за 
рахунок реагентів повітря буде до-
водитись практично до ідеального 
стану. 

Головний технологічний ком-
плекс – серце заводу – варочний 
котел, високоефективне обладнан-
ня виробництва фірми  Haarslev, 
світової законодавиці мод у галузі 

переробки сировини тваринного 
походження. Із зацікавленням гості 
оглядали операторську – мозковий 
центр майбутнього заводу, детально 
ознайомилися із системою очистки 
використаної води. 

Особливу зацікавленість Андрія 
Небитова викликала енергетична 
безпека об’єкта. Саме цей об’єкт че-
рез енергоємність вимушений опа-
люватись газом, однак компанія уже 

багато років використовує усі мож-
ливості, щоб відійти від традицій-
них джерел енергії і впроваджувати 
нові технології у енергетиці, зокре-
ма і котельні на соломі. А солома, до 
речі, у 17 разів дешевша за газ. Тому 
закономірно, що наступним об’єк-
том для знайомства стала котельня 
на соломі – Лінка, яка забезпечує 
парою виробничі приміщення ком-
бікормового заводу, м’ясоперероб-
ного цеху, офісу та гуртожитку на 
основному майданчику компанії у 
селі Переяславське. 

Так із успішних підприємств, які 
дбають про довкілля, добробут пра-
цівників, чесно платять податки і 
наповнюють бюджети громад та 
казну держави  - виростає комфор-
тне для життя людей середовище, 
перспективи для населених пунктів 
і можливості для держави створю-
вати гарні проекти, що впливають 
на безпеку кожного.

«Безпека – одна із базових потреб людини. Будь-яка сфера життєдіяльності так чи інакше стосується безпе-
ки. Реалізація інфраструктурних проєктів, розвиток цифрових сервісів, створення належних  умов для освіт-

нього процесу, якісна медична допомога – це все  безпосередньо впливає на рівень безпеки кожного. Тому реалізація 
проекту «Поліцейський офіцер громади», співпраця усіх зацікавлених сторін – громади, влади, бізнесу задля ство-
рення безпекового середовища – це наше спільне завдання. Згуртованість, єдність, відповідальність – такі принципи 
взаємодії поліції і громад на Київщині і сьогодні ми спільно із усіма працюємо, щоб забезпечити цю базову потребу. 
Безпека – це комфорт життя», - зазначив очільник поліції Київщини,  генерал поліції третього рангу Андрій Ана-

толійович Нєбитов, відвідуючи Центр безпеки Студениківської територіальної громади

КОДА збільшила бюджет 
програми «Здоров’я 

Київщини»
У найближчі 3 роки медичні за-

клади області отримають 2,3 млрд.
гривень.

Проєкт змін до обласної програми 
у сфері охорони здоров’я затвердив 
очільник КОДА Василь Володін.

Згідно з документом, з 2,3 млрд. 
гривень, передбачених на програ-
му «Здоров’я Київщини», 1,2 млрд. 
буде виділено з бюджету області.

 Наразі проєкт має розглянути та 
затвердити Київська облрада.

Програма розрахована на три 
роки, включно з 2021 роком. Серед 
цілей програм 16 різних пунктів 
щодо покращення медичного серві-
су та підвищення якості медичних 
послуг різним групам населення.

Програма має забезпечити умо-
ви безпечного материнства, покра-
щити якість послуг, що надаються 
пільговим групам населення, ро-
звинути систему трансплантології 
тощо.

У 2022-му змінять умови 
прийому до вишів

Початок вступної кампанії зали-
шиться без змін.

У наступному році набудуть чин-
ності нові умови прийому на нав-
чання для здобуття вищої освіти. 
Натомість вступна кампанія до 
вишів розпочнеться у звичні для 
вступників та закладів терміни – в 
липні 2022 року.

Серед новацій, які почнуть діяти з 
наступного року – розширення мож-
ливості для додаткового набору на 
контракт бакалаврів за денною фор-
мою здобуття освіти. Також плану-
ють удосконалити розподіл обсягу 
державного замовлення за галузями 
знань та розширити сфери застосу-
вання єдиного фахового вступного 
випробування в магістратуру з ви-
користанням технологій зовнішньо-
го незалежного оцінювання.

Також зміни торкнуться переліку 
обов’язкових предметів для деяких 
спеціальностей, а саме посилення 
ролі математики під час вступу до 
ЗВО. Натомість для вступу на ме-
дичні спеціальності другим пред-
метом вступники зможуть обрати 
математику або хімію, а третім – 
фізику або біологію. Крім того для 
вступників на спеціальності га-
лузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
замість фахового випробування бу-
дуть використовуватись результа-
ти інтегрованого іспиту КРОК-М, 
якщо вони його складали.

Нагадаємо, цьогоріч для вступу на 
бюджет необхідно було мати кон-
курсний бал на рівні не меншому 
ніж 125.

Apple допоможе провести 
всеукраїнський перепис на-

селення у 2023 році
Після Сполучених Штатів Украї-

на стане другою країною у світі, яка 
проведе перепис населення у спі-
впраці з Apple.

Уже підписано важливий Мемо-
рандум про взаєморозуміння між 
Мінцифрою і цим технологічним гі-
гантом. Цифровізація є безумовним 
пріоритетом для нашої держави.



3 від 4 грудня 2021 року

ПРО НАС! СОСИСЦІ – 216! З ДНЮХОЮ!
Духмяна, соковита, паруюча і 

надзвичайно смаковита, із гірчи-
цею, листом салату, булочкою, чи 
без жодних додаткових присмачок 
– вона, безумовно, улюблениця до-
рослих і дітей.  

У Австрії та Німеччині вона 
вважається національним надбан-
ням. У світі загалом 1500 різних со-

ртів сосисок. Існує припущення, що 
цей вишуканий продукт згадуєть-
ся ще у знаменитій поемі Гомера 
«Одіссея», але Днем народження 
сосиски вважається саме холодний 
день останнього місяця осені 1805 
року, а «батьком-винахідником» -  
віденський м’ясник Йоган Ланер. 
До речі, у справжній віденській со-
сисці містяться: м’ясо, сало, спеції 
та лід, бо саме така рецептура ро-
бить її соковитою. 

«Не зважаючи на те, що ми дру-
гі в Україні з вирощування поросят, 
наразі основна частина нашої про-
дукції розходиться м’ясокомбіната-
ми держави живою вагою, менша 
частина  переробляється власним 
м’ясопереробним цехом. Хоча уже 
невдовзі ситуація кардинально змі-
ниться, бо компанія має амбітні 
плани щодо будівництва великого 
сучасного, повністю автоматизова-
ного м’ясокомбінату на 350 робо-
чих місць. 

Уже зараз ми розпочали збіль-
шення існуючих потужностей су-
путніх об’єктів, практично завер-

шили будівництво заводу із ренде-
рингу.

 Поки що наші потреби забез-
печує власна переробка, запущена у 
2008 році. У складі м’ясопереробки 
є забійний цех потужністю 110 000 
гол/рік, цех пакування охолоджено-
го м’яса (10 тонн/добу) та цех  ви-
робництва готових виробів (5 тонн/
добу). Маємо широку лінійку най-
різноманітніших виробів і сосиска 

посідає тут чільне місце. Наразі під-
приємство випускає 8 різних видів 
сосисок. Шанувальники люблять 
наші «Сосиски із сиром», «Молоч-
ні», «Хот-дог». Нещодавно у нас 
з’явилася реально велика сосиска 
з додаванням сушених трав і сиру 
– «Гулівер», я переконаний, що не-
вдовзі вона стане хітом продаж, бо 
чудово підходить і для хот-дога і 
смачно з’їсти її без нічого. 

Але найпопулярніші, особливо 
у дітей,  наші вироби – «Троє поро-
сят». Якби уявно розкласти в одну 
лінію сосиски «Троє поросят», які 
торгова марка «П’ятачок» виробила 
тільки у цьому році, то це склало б 
майже сто кілометрів, а це  відстань 
від села Переяславське до Києва. 

 Приготована на грилі чи за-
печена у тісті, із соусами, зварена 
чи просто почищена від оболонки 
– сосиска завжди залишиться улю-
бленим смаколиком багатьох, тому 
ми вдячні винахіднику за чудовий 
продукт і нехай у День народжен-
ня сосиски на кожному столі вона 

стане справжньою іменинницею, а 
ми готові працювати заради наших 
споживачів», - зазначає фінансовий 
директор підприємства, куратор 
м’ясопереробної галузі – Олександр 
Кучер. 

Ну і звичайно ми не могли упу-
стити нагоди, щоб не помандрувати 
цього дня до святая-святих, місця, 
де народжуються сосиски. Цього 
разу наші майстрині якраз виготов-
ляли «Троє поросят». І ось як це 
відбувалося.

 Насамперед найсмачніші і най-
соковитіші шматочки м’яса наріза-
ють, додають зовсім трохи сальця, 
не відступають від первинної ре-
цептури і одружують усі інгредієн-
ти у кутері, де вони стають однорід-
ною масою. Цим займається наш 
кутерист Вадим Ковальов. Після 
шумного весілля і коловороту у ку-
тері усе надходить до формувальної 
чаші, а вже із неї народжуються самі 
сосиски. Дбайливо доглядають «ма-
лечу» майстрині - формувальниці 

Якщо ви думаєте, що День народження буває 
тільки у людей, то дуже помиляєтесь. 13 
листопада – День народження Сосиски!

ковбасних виробів. Нині ми заста-
ли за роботою Аллу Митрофанову, 
вона стояла за шприцом і «одягала» 
фарш у оболонку, потім «малят» 
підхоплювали Тетяна Назаренко, 
Ольга Кіріченко, Наталія Бугайчук, 
та Ілона Лябах. Все це відбувається 
під пильним оком нашого майстра 
Вікторії Борисенко. 

Згодом сосиски потрапляють до 
термокамери, де вони прогрівають-
ся до 75 градусів, далі пакуються і 

нашими брендованими машинами 
доставляються до магазинів, а вже 
звідти до вашого столу. 

Отож, запрошуємо вас разом 
з нами відзначити у суботу День 
народження сосиски та із задово-
ленням посмакувати улюбленими 
виробами. Не зважаючи на свій вік, 
вони досі залишаються таким ж со-
ковитими, духмяними та смачними, 
нехай таким же смачним буде ваше 
життя! 

Живіть смачно!
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«Співпраця із очільниками сіл 
щодо основних питань життєза-
безпечення громади – то одне із 
важливих завдань, які ми вико-
нуємо практично з часу створення 

підприємства. Біз-
нес – це не лише 
про гроші, але і про 
цінності, створення 
цінностей, причому 
їх вартісність важли-
ва не тільки громаді, 
але і бізнесу. На наше 
глибоке переконання 
– не існує успішного 
бізнесу у неуспіш-
ній громаді.  Бізнес 
так чи інакше кори-
стується місцевими 
ресурсами і тому має 
нести певну соціаль-
ну відповідальність – 
«Нива Переяславщи-
ни» саме це поклала 
у основу своєї роботи 
із селами, де розта-
шовані виробничі по-

тужності підприємства. 
Умовно усю нашу співпрацю я 

поділив би на чотири аспекти: на-
самперед, як бізнесова структура 
ми сплачуємо податки, і особливо 
зараз задоволені тим, що значна 
частина їх залишається у місцевих 
громадах, завдяки процесам децен-
тралізації; по-друге, ми активно до-
помагаємо у підтримці бюджетної 
сфери на селі, в основному за раху-
нок функціонування окремого бу-
дівельного підрозділу, який працює 
у компанії; по-третє маємо велику 
соціальну складову - із опіки най-
вразливішими верствами населен-
ня. І, зрештою, маємо зобов’язання 
перед власниками паїв, жителями 
сіл, отож дбаємо, щоб у цих стосун-
ках ми були рівноправними партне-
рами. Тому, звичайно, ми не могли 
залишитись осторонь, коли сталася 
надзвичайна подія у селі Возне-
сенське і було пошкоджено адмін-
будівлю старостинського округу», 
- коментує основні напрямки спі-
впраці із громадами директор Групи 
компаній «Нива Переяславщини» 
Віталій Шакель. 

 Розповідаючи нам про недавню 
подію, староста села Вознесенсь-
ке Тетяна Олександрівна Шовкун 
каже, що в той день зовсім нічого 
не віщувало біди. Як годиться піс-
ля завершення робочого дня, вона 
зачинила двері і поїхала додому, а 
вже за кілька годин почали телефо-
нувати місцеві жителі, що горить 
сільрада. Швидко зметикували, що 
впоратися самотужки не вийде, 

СТАРОСТАТ - ПІД НАДІЙНИМ ДАХОМ
тому викликали пожежників, а самі 
заходилися допомагати, хто чим міг. 
«Зайнялося, швидше за все, від тру-
би, тому найбільше постраждав дах 
і якби не вилили 20 тонн води, то 
всередині приміщення постражда-
ли б значно менше, але тут із двох 
бід треба шукати меншу. У цьому 
приміщенні розташовано не тільки 
старостат, але й сільську бібліотеку, 
тому як тільки пригасили полум’я -  
кинулися виносити майно. Спасибі 
людям, які всі разом зібралися і ви-
несли найбільший скарб – книги. І 
голова Згурівської громади приїжд-
жав, подивився і уже сам зв’язався 
із керівництвом «Ниви Переяс-
лавщини» та попросив допомоги. 
Спасибі усім, хто допоміг рятува-
ти речі: столи, комп’ютери, книги, 
ящики із тушонкою для пайовиків», 
- розповідає староста села.

За  кілька днів колишнє місце 
пожежі не впізнати: виконроби об-
стежили стан покрівлі, будівельний 
підрозділ «Ниви Переяславщини» 
змінив конструкції покрівлі: стро-
пила, обрешітку, дерев’яне пере-
криття будівлі. Усі дерев’яні деталі 
обробили вогнетривким розчином 
та захистили від гниття, старий ши-
фер демонтували і вкрили новим. 

Директор Благодійного фонду 
Анатолій Федорович Єшенко кон-
тролював кожен етап роботи, бо 
багато років очолював будівельний 
підрозділ компанії і знається на всіх 
роботах. «Дах у старостату – надій-
ний», - підсумував Анатолій Федо-
рович.



ПРО АНГЕЛІВ У НАШІМ ЖИТТІ
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ВІД НАС!
Ви колись помічали присут-

ність ангелів у своєму житті? 
Якою б не була ваша відповідь, 
я запевняю, що у вас безумовно 
є ангели, які супроводжують і 
оберігають вас

 Іноді вони у фізичному образі. 
Часом це зовсім випадкові люди, що 
вчасно підтримали, допомогли, під-

казали, зупинили, але частіше – це 
наші рідні –  мами, бабусі, батьки. 
Як правило, ангели працюють «за 
лаштунками», підштовхуючи вас 
рухатися у потрібному напрямку. 

 Ми не завжди усвідомлюємо їх 
місію, часом проходять роки, доки 
ти розумієш, що ця людина зроби-
ла тебе сильнішим, не дала зради-
ти найголовнішому – самому собі. 
Справа в тому, що енергетика ан-
гелів дуже світла і чиста, а частота 
її коливань дуже висока. Коли ми 
надто зайняті, поспішаємо, бен-
тежимось, то нам не до того, щоб 
вникати у такі речі, для цього треба 
вийти зі звичного ритму.

  Ті, кого ми щомісяця відвідуємо 
зі своїми продуктовими наборами, 
безсумнівно, є янголами-охоронця-
ми, бо дуже відчутна у їх присут-
ності якась гармонія, так що пох-
мурий осінній день та бродяжка-до-
щик не змогли пригасити світла від 
цієї поїздки.

 Разом із директором Благодійно-
го фонду «Нива Переяславщини» 
Анатолієм Федоровичем Єшенком 
мандруємо до Любомирівки, що у 
Згурівській територіальній громаді. 
Тут нас зустрічає староста – Вален-
тина Анатоліївна Гуменюк, уже 
разом йдемо із гостинцями від хати 

щодавно померла у віці 99 років, а 
тепер дві доньки живуть у її хаті.

 У наступній господі  - Тетяни 
Володимирівни Музиченко, здаєть-
ся, осінь ще не побувала, бо досі 
цвітуть троянди. Вона жила сама, 
але взяла сусідського хлопчика 
Максима із багатодітної родини і 
виростила його, вирядила у армію, 
тепер він повернувся та так і зали-
шився біля неї.

 От і скажіть, що немає ангелів...   

 Сьогодні ми почули десять різних 
історій, а всього працівники ком-
панії вручили 165 пакунків із го-
стинцями і дехто із наших підопіч-
них говорив, що якраз збирався йти 
«записатися» на хліб у магазин, а 
тут ви, значить до пенсії точно уже 
дотягну». 

 Ми щасливі, що можемо допом-
огти людям і нехай будуть благо-
словенними усі, хто до цього при-
четний.

до хати.  Перед нами люди, особи-
стості, життєві трагедії і долі. Кож-
на людина може стати матеріалом 
для окремої книги…

  Галина Панасівна Ковтун живе 
разом із донькою, доля не жалува-
ла жінок, так що обидві отримують 
пенсію по інвалідності, а Галина 
Панасівна досі говорить про бать-
ка, який у 1941 році, коли ішов на 
фронт, ніс її на руках, аж до виїзду 
із села, вона і досі відчуває, що в не-
простому житті батько тримає її на 
руках.

 Микола Іванович Шевченко зу-
стрічає нас із цілою зграйкою пе-
сиків, каже, що хтось викинув їх 
на трасі, от і прийшлося підібрати, 
щоб не загинули, і для цих хвоста-
тих він став янголом-охоронцем. 

   У іншій родині так само відчу-
вають незриму присутність мами 
Лукерії Євстратівни Ющенко, вона 
пережила блокаду Ленінграда і пра-
цювала на авіаційному заводі, не-
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МАЙСТРИ- Загалом Група компаній «Нива 
Переяславщини» щороку експортує 
близько 100 тисяч тонн збіжжя. За-
раз завершуємо виконання контрак-
ту на 51 тисячу тонн кукурудзи, до 
цього вантажили ріпак. Ціна на ку-
курудзу зараз нормальна, але ми мо-
жемо дозволити собі продати тільки 
невелику частину врожаю, бо ос-
новна маса зерна використовується 
для відгодівлі тварин, - це основний 
напрямок нашої роботи. 

Україна все більше стає світовим 
гравцем, в тому числі ми це бачимо 
по цінах на зернові, і якщо США по-
чали інтенсивніше використовувати 
кукурудзу для виробництва біоета-
нолу – це буде відчутно по всьому 
світу, тому із поля зору цю складову 
нашої роботи не випускаємо. Мину-
лоріч до зони відвантаження дода-
ли ще один транспортер, додатково 
змонтували технологічне обладнан-
ня, яке суттєво прискорює процес 
навантаження. Тепер ми за півтори 
доби можемо навантажити повні-
стю залізничний маршрут – 50-54 
вагони, а це суттєво, бо  саме таку 
вимогу ставить Укрзалізниця.

Окрім того ми майже на фініші 
запровадження повної автомати-

зації процесів елеваторного госпо-
дарства, залишився тільки перший 
найстаріший елеватор. А інші керу-
ються комп’ютерним управлінням: 

обираються маршрути руху зерна, 
відкриваються потрібні засувки, 
транспортери, оператори виключно 
контролюють цей процес. 

Також постійно вдосконалює-
мо комплекс очисних машин, щоб 
зменшити викиди пилу, покращити 

якість зерна без шкоди довкіллю, 
зокрема облаштували завальні ями.

Вихід на міжнародні ринки ви-
суває певні вимоги і до самого зер-
на. У поставках на експорт висо-
коякісного товару задіяні чи не всі 
представники компанії. Відванта-
ження у вагони  – це вже кінцевий, 
підсумковий етап роботи великого 
ланцюжка усієї команди «Ниви». 
Сушіння до потрібної вологості, ро-
бота агрономічної служби компанії, 
яка повинна його виростити. Робота 
добре укомплектованої лабораторії, 
яка повинна взяти проби  методом 

ВІДВАНТАЖЕННЯ - 
Так про експортну складову роботи компанії говорить Голова Правління ЕКХП,   

Олександр Ярощук

Цього разу до ремонту взялася 
Група компаній «Нива Пере-

яславщини».  Сільськогосподарська 
компанія скажете, і будете праві, але 

ми готові долучитися до цієї робо-
ти, бо хочемо, щоб дороги у наших 
селах були без проблем.

Про хід робіт із ремонту дороги 

питаємо у директора компанії із пи-
тань рослинництва. Про хлібороб-
ську любов до дороги Станіслав 
Кошіль каже щиро: «Ми любимо 
дороги: більше звичайно, ґрунтові, 
які ведуть комбайни на жнива, але 
розуміємо, що без гарної і безпечної 
дороги навіть існування аграрної га-
лузі неможливе. Тому наш спеціалі-
зований підрозділ взявся за ремонт 
однієї із найпроблемніших ділянок 
дороги у селах Нова Оржиця та Лю-

бомирівка. Взялися за цю роботу із 
кількох причин: часто зверталися 
люди і як депутат громади я просто 
не міг залишитись осторонь, тут 
знаходяться наші виробничі потуж-
ності і  зрештою  - неприємно їзди-
ти самому розбитими дорогами. 

Ми нібито взялися не зовсім за 
свою справу, бо наша справа виро-
щувати хліб, дбати про землю і пла-
тити податки, в тому числі і на до-
роги, коли купуємо пальне. Тільки у 

НЕХАЙ ДОРОГИ БУДУТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ
У світі небагато людей, які не люблять дорогу. Бо це не тільки проїжджа 

частина, дорога має ще якийсь сакральний зміст, бо життя також 
називають дорогою долі. А ще вона ніколи не буває одноманітною, 
змінюються дерева, попутники, мелькають за вікном чиїсь будинки, і 
кожного разу усе по-іншому. Головне, щоб дорога була рівненькою і без 
вибоїн, а якщо і сталася така оказія, то важливо, щоб відремонтована 
була вчасно

перетинання цільного потоку зерна, 
щоб воно відповідало конкретним 
вимогам договору.

А ще відповідність міжнародним 
стандартам.  Ми продаємо кукуру-
дзу, яка відповідає ознакам сталої 
маси, отримали атестацію за си-
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СПРАВИ

стемою ISCC. Це сертифікація на 
відповідність новим вимогам Єв-
ропейського Союзу: Міжнародної 
системи стійкості виробництва та 
викидів вуглецю ISCC (International 
Sustainability & Carbon Certification).  

Сертифікат - величезна робота всіх, 
тут зібрана детальна інформація 

кидів парникових газів і ще багато 
найрізноманітніших чинників.

У кожному вагоні зерна також 
щорічна сертифікація тягача, його 
технічний огляд та сервіс, навчан-
ня та обстеження машиністів. Це 
влаштування нових електронних 

вагових, і якщо раніше вони зважу-
вали весь вагон, то зараз дві вагові 
повинні зважити по піввагона, і від-
хилення у вазі мають бути незначні, 
щоб однаковим було навантажен-
ня на вісь і тут уже не обійдешся 

КІНЦЕВИЙ ЕТАП

минулому році ця цифра становила 
більше  ніж 23 мільйони 802 тисячі 
гривень (кожен автомобіліст з одно-
го літра придбаного палива сплачує 
0,21 євро акцизного збору, 0,16 євро 
із них спрямовуються до дорожного 
фонду). Але після розмови із голо-
вою Згурівської ТГ Василем Цвиком 
про підпорядкування дороги все 
стало зрозумілим. Дорога пролягає 
між селами і перебуває на балансі 
облавтодору, тому кошти на неї із 
бюджету громади виділити не мож-
на, окрім того – це не центральна 
траса, тому надії на її ремонт немає, 

а з тими «ямами», які утворилися, 
вона зиму може і не «пережити», 
значить доведеться робити це са-
мим, щоб зберегти дорогу і допом-
огти нашим селам, нашим людям, 
нашим пайовикам. 

Ще два роки тому «Нива» створи-
ла «дорожній»  підрозділ і придбала 
техніку для дорожніх робіт, маємо 
вже невеликий досвід, тому взяли-
ся до ремонтів. Звичайно, потужно-
стей, щоб перекрити усе дорожнє 
полотно ми не маємо, але зробити 
поточний ремонт -  можемо. Якщо 
дозволить погода, то за кілька днів 

обов’язково впораємось», - зазначає 
Станіслав Григорович. 

На дорозі на всю кипить робота: 
за перший день фрезою обрізали 
найбільші вибоїни та підготува-
ли до укладки асфальту. Наразі 
уже повним ходом працює Bobcat, 
Manitou, вантажівка постійно 
підвозить асфальт, укладає вісім 
робітників. 

Керує роботами механік Сергій 
Володимирович Набіулін, що вже 
має досвід такої роботи на поперед-
ніх об’єктах. Протяжність дороги 
– 12 кілометрів, від виїзду із  Но-

вої Оржиці через село до перехре-
стя  Лизогубової Слободи і далі від 
перехрестя до нової дороги у селі 
Вознесенське, через усю Любо-
мирівку. За день працівники укла-
дають близько 5 тонн асфальту, бо у 
прохолодну погоду із дотриманням 
технології швидше це зробити не 
можна. 

Робота кипить, асфальт парує, а 
проблемні ділянки змінюються на 
очах. Це добре, якщо можна поз-
бутися проблем, просто закатавши 
їх у асфальт, щиро бажаємо, щоб із 
вашими проблемами було так само.

про землю, на якій вирощено зер-
но, гарантія того, що земля не нале-
жить до заповідної, тут є договори 
оренди землі; це обробіток ґрунту, 
де вказується чи не спалюємо ми 
стерню, це щорічні розрахунки ви-

без нашої бригади навантажувачів. 
Саме завдяки їх досвіду вагони 
відповідають цим вимогам. а така 
якість роботи досягається роками 
напруженої праці. 

Тому перемога любить приготу-
вання, а успіх – командну роботу.



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!

Веселий ювілей - 60 років - 
зустріли у РУСАНОВІ минулого 
місяця Чуняк Любов Миколаїв-
на та Божук Ганна Іванівна, з 
чим ми їх щиросердно вітаємо! 

Приєднуємося до побажань і 
просимо прихильності долі до 

ювілярок та многая-многая літа! 
 

У с. Студеники минулого 
місяця(4 листопада) відзна-
чила ювілейну 60-річну дату  

Шендрик Наталія Мико-
лаївна!

Хай Ваші наступні ювілеї 
будуть іще світлішими і 

радіснішими! 

 
Скорина Іван Миколай-

ович із с. Яблуневе відзначив 
чергову вагому життєву дату 

- 60-річчя - 15 листопада. 
Нехай до Вас завітає ще 

багато нових ювілеїв, а су-
проводжують у житті добре 

здоров’я та любов рідних! 

Наші віншування 
в сонячні оселі Ханчич 

Ганни Андріївни, яка від-
значила 70-річний ювілей в 
с. Студеники, та Матвієн-

ко Тетяни Михайлівни, 
яка святкувала стільки ж у 

Двірківщині! 
Хай любов'ю будуть 

зігріті усі Ваші дні на землі!

8 листопада зустріла 
70-ліття Лой Любов Ти-

хонівна з Козлова! 
Кожне свято триватиме 

доти, доки про нього пам'я-
тають, тож бажаємо іще раз  

невичерпного оптимізму, 
миру і радості!

У с. Яблуневе зу-
стріли знакові дати Клю-
чник Михайло Григоро-

вич(80-річчя!) та МАСИНА 
НАТАЛІЯ ТИМОФІЇВНА 

- цілих 95 років!
Хай ці ювілеї будуть не 

останніми у вашому житті, 
і хай Бог оберігає вас своєю 

Милістю!

Стешенко Во-
лодимир Іванович із с. 
ГОСТРОЛУЧЧЯ має за 

плечима  70-річний ювілей, 
а його земляк Кріпкий Ми-

кола Степанович- 80!, з 
чим ми їх вітаємо і зичимо 
щастя у родину і радість на 

кожну днину!

Нехай полинуть 
наші зичення до СОМ-
КОВОЇ ДОЛИНИ, де 

святкувала 80-річчя Боліла 
Єфросинія Архипівна, та 
до Студеників, де Малинка 
Лідія Дмитрівна відзначи-

ла 85!
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

 Цього разу поважний 
ювілей завітав до с. Русанів. 

Наша шановна ювілярка - Дми-
триченко Віра Миколаївна має 

за плечима  70-річний ювілеї, а 
її землячка Юрченко Катерина 
Овсіївна - 85, з чим ми їх вітає-
мо і зичимо з висоти життєвої 
мудрості бачити тільки світлі 

тони!

«НИВА» ДБАЙЛИВА!

Магнітні бурі у грудні 2021
Вони прогнозуються на: 9-13 грудня – пік буде 10 грудня. Саме в цей день треба бути особливо обачними людям з серцево-судинними та іншими 

хронічними хворобами. 18-22 грудня – варто зауважити, що її пік припаде на День святого Миколая 19 грудня.

БЕРЕЖЕМО ВИТОКИ РОДУ

Нескориме і горде село інак-
ше, аніж козаками, засно-

ване бути не могло. Веде свій по-
чаток від козака Ничипора Бобира, 
воно стало батьківщиною для пе-
реселених із Чорнобильської зони 
і його природна святиня – джере-
ло Святої Параскеви в Трубівщині  
напоїло й оздоровило величезну 
кількість людей. Породило безліч 
легенд і дарувало селам відомість 

чи не у всій Київщині. Але такий 
екскурс до цього мальовничого ку-
точка був би неповний, якби ми не 
згадали про співочу складову краю, 
бо у цьому році, саме цими днями 
відзначає свій 75-річний ювілей са-
модіяльний народний хоровий ко-
лектив «Урожай». 

Своєрідним подарунком селу й 
учасникам хорового колективу став 
ремонт даху Будинку культури. Ось 

як про це каже староста села Вален-
тина Іванівна Круглова: «Дах по 
краях був зовсім зірваний, далися 
взнаки наслідки бурі із болота, яка 
колись надірвала дошки. За кілька 
років уже чотири ряди дощок та 
шиферу були пошкоджені. Хлопці 
зробили так, наче воно тут було з 
нового, навіть виправили помилки, 
допущені при будівництві. Зроби-
ли дуже гарно, дошки прилягають 
щільно, міцно. Будівля збудована 
ще 1968 року господарським спо-
собом, так що вона «видала види», 
довго протікав дах і від того почали 
руйнуватись внутрішні конструк-
ції. Нині ми готові починати робити 
внутрішні роботи, але без ремонту 
даху це не має сенсу, тому і звер-
нулися до «Ниви Переяславщини». 
Дякую керівництву компанії та бу-
дівельникам і за те, що вони побіли-
ли стіну, бо до такої висоти ми б не 
дісталися, та ще і попала їм робота 
у морозні осінні дні. Нам цьогоріч 
вдалося зробити багато: пофарб-
ували фойє та глядацьку залу, а от 
із велетенськими вікнами просто 
біда, їх би годилося закласти, але на 
культуру, як завжди, грошей бракує. 
Похмурі карантинні часи минуть й 
ничипорiвськi аматори знову збе-
руться на репетицii, з вдячнicтю 
згадуючи тих, хто сприяв затишку 
й збереженню осередку культури в 
спiвочiй козацькiй Ничипорiвцi!».  

 Будівельники «Ниви Переяслав-

щини» розібрали покрівлю у міс-
цях протікання, демонтували старі 
та влаштували нові лати та всі де-
рев’яні конструкції, стійками зміц-
нили крокви і замінили шифер. По-
треби повністю перекривати дах не 
було, а от підшивка даху, піддашок, 
був у жалюгідному стані, тому його 
замінили та підбили новими дош-
ками, замінили також «коньки». До 
роботи залучили вантажопідіймаль-
ну техніку, бо без крана на такій ви-
соті нічого не зробиш. За два тижні 
повністю завершили роботи. Забез-
печували надійний дах над закла-
дом культури наші спеціалісти із 
покрівельних робіт: теслі - Володи-
мир Мигаль, Микола Ракоїд, Андрій 
Софієнко, Віктор Юзва, Олександр 
Бієнко, Владислав Семенюк, кранів-
ник Ігор Лойчиць. Керував робо-
тами виконроб Олександр Гена і 
звичайно, директор Благодійного 
фонду «Ниви» Анатолій Федорович 
Єшенко.  

За роки співпраці із Ничипорів-
кою ми допомагали школі, сільській 
раді, людям, тепер – закладу куль-
тури. 

Нехай у Ничипорівці легко осво-
юється наука, гарно співається і 
добре живеться, а у компанії буде 
достатньо коштів і бажання знову 
долучитися до витоків, бо усі ми ви-
росли з українського села, тому має-
мо берегти його самоідентичність, 
самобутність і духовну основу.

Кожне українське село – особливе, як немає двох однако-
вих днів, так і двох сіл однакових не буває. Якесь вражає 
історією, хтось сучасними господарствами, а когось обдару-
вав Господь усім одразу. Серед таких Ничипорівка, разом із 
Трубівщиною, як одне ціле – колоритне, козацьке село із влас-
ним характером


