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«Нива Переяславщини» №1  від 4 липня 2020 року

 У рівноправній, партнерській і навіть тіс-
но-родинній площині вибудовує взаємовід-
носини підприємство зі своїми пайовиками. 
Ніби два крила птахові, так необхідні оби-
дві сторони один одному, щоб У ЗЕМЛІ БУВ 
ДБАЙЛИВИЙ ГОСПОДАР, А У СЕЛЯН - 
НАДІЙНИЙ ЗАХИСНИК І ПОБОРНИК ЇХ-
НІХ ПРАВ! 

Цей перший випуск нашого інформбюле-
теню у недалекому майбутньому може пере-
рости у спражнє друковане видання. Звісно 
ж, з легкої руки Олександра Олексійовича 
Мостіпана (на фото внизу) і шановних чи-
тачів. Видання має на меті:

- систематично інформувати пайовиків про 
усі ті заходи, які підприємство здійснює для 
ефективного і бережного використання їхніх 
земельних наділів;

- з іншого ж боку, керівництво і працівники 
Групи компаній повинні наочно бачити кінце-
вого адресата їхніх зусиль, спілкуючись з чи-
тачами на сторінках видання.

А наше «Перевесло», міцне і надійне, нехай 
стане символом достатку і єднання усіх нив-
чан, запорукою нерозривних родинних зв'яз-
ків!

ТОЖ ЄДНАЙМОСЯ, ЛЮБА РОДИНО!

А ось і головні адресати усіх сумісних 
зусиль - майбутнє компанії і власників 
землі - щасливі діти! Виходить, усе це 
недаремно!
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Перевесло - за тлумачним словником - жгут зі скрученої соломи для перев’язування 
снопів. Сніп - символ достатку. Символічно, чи не так?! Тобто наше видання має на меті 
об'єднувати нас - пайовиків і підприємство - у єдине ціле заради добробуту кожного! Щоб 
жоден колосок не випав, не залишився поза нашою увагою і турботою. Гуртуймося ж!



Вертикально-інтегрована 
модель господарювання дає 
змогу Групі компаній «Нива 
Переяславщини» ефективно 
вести бізнес, контролюючи 
якість продукції на кожному 
етапі.

22 роки історії Групи ком-
паній - це шлях від небагатьох 
орендованих паїв до створен-
ня великої компанії, другої в 
Україні в галузі свинарства. 
Про основні віхи на цьому шля-
ху, ключові моменти історії 
успіху розпитуємо у директо-
ра Групи компаній «Нива Пе-
реяславщини» Віталія Шаке-
ля.

- Пане Віталію, за великим  рахун-
ком, успіх компанії залежить від осо-
бистості засновників, від правильно 
прийнятого рішення на етапі її засну-
вання. Якими були перші кроки «Ниви 
Переяславщини»?   

- Все розпочалося 1998 року із оренди 
500 гектарів землі, у той час, коли про 
жодну прибутковість навіть не могло 
бути мови. Зруйнована інфраструкту-
ра, борги, в тому числі селянам за паї, 
відсутність техніки для обробітку землі 
– такою була тоді ситуація в сільському
господарстві на Київщині. Тож люди-
ну, яка в ті часи хотіла зайнятися сіль-
ським господарством, м’яко кажучи, не 
розуміли. Олександр Мостіпан узявся 
за справу, маючи за плечима Казанський 
авіаційний інститут, пройшовши шлях 
від майстра до начальника цеху 
авіаційно-го моторобудівного заводу, 
захистивши дисертацію у галузі 
теплової і молекулярної фізики. Фак-
тично, окрім давнього хліборобського 
роду, його нічого не пов’язувало із 
сільським господарством. Але, як каже 
сам Олександр Олексійович: «Може, 
воно й на краще, бо із профільною 
освітою не набув догм про особливості 
роботи на землі, втовкмачених у голови 
студентів радянськими професорами». 

Учителем було саме життя, бо часу на 
розкачування не було - треба було роз-
раховуватись за орендовані паї, платити 
людям зарплату. Тому послуговувався 
власною завзятістю та інженерною ви-
нахідливістю. А ще значно допомагав 
зарубіжний досвід, тому все найкраще, 
що бачив за кордоном, намагався втілити 
у життя. Розумів, що без належного тех-
нічного оснащення віддачі від землі не 
отримаєш, тому почав із техніки. Водно-

добу.
Збудували також власний комбікор-

мовий завод потужністю 180 тис. тонн  
комбікормів на рік, що виробляє грану-
льовані комбікорми для наших свиноком-
плексів. З 2012 року  на ньому працює 
лінія з переробки сої на соєву макуху та 
олію потужністю 72 т/добу. Для годівлі 
тварин використовуємо тільки власну 
високопротеїнову сировину з контролем  
ГМО.

Якість продукції контролює атестована 
виробничо-технологічна лабораторія. Усі 
виробничі потужності розташовані у селі 
Переяславське Переяслав-Хмельницько-
го району Київської області.

- Чому саме свинарство обрали ос-
новною галуззю виробництва? 

- Головний принцип, за яким працює 
Олександр Олексійович, - «хочеш зро-
бити щось добре - зроби сам». Саме 
тому, коли зрозуміли, що треба виробля-
ти додану вартість і переробляти зернові, 
почали думати, яке виробництво обрати. 
Спеціально відвідав різні господарства 
в Європі та Америці. Особливо вразив 
приклад Данії, яка на 5 млн населення 
мала 26 млн свиней, а Україна, де сало 
вважається національним продуктом, 
мала всього 5 млн свиней. Тому Олек-
сандр Мостіпан провідним напрямком 
діяльності компанії обрав свинарство і 
саме за данською технологією. 

Будівництво першого свинокомплексу 
замкнутого циклу відгодівлі потужністю 
30 тисяч товарних свиней в рік розпо-
чали  влітку 2005 року, перші ремонтні 
свинки прибули в грудні 2005 року, а в 
травні 2006 року почались перші опоро-
си. Наразі в структурі Групи компаній 
працює 11 свинокомплексів, нині збирає-
мо дозвільну документацію для будів-
ництва ще трьох свинокомплексів. Фак-
тично з 2008 року щорічно будуємо по 
одному свинокомплексу - для цього 
маємо все необхідне: власний бетонний 
завод та завод бетонних конструкцій, 
власний будівельний підрозділ, сучасну 
будівельну техніку, майже триста висо-
кокваліфікованих будівельників, які мо-
жуть будувати все! 

У проекті свинокомплексів зібране 
все найсучасніше, що є наразі у світо-
вому свинарстві. Так, племінним ядром 
для формування маточного поголів’я 
стали свині данської генетики: ландрас, 
йоркшир (велика біла) та дюрок, від 
компаній «Danbred A/S» та «Вreeders of 
Denmark A/S». Комплектація обладнання 
для свинокомплексів теж від провідних 
європейських виробників: усі секції ос-
нащені системами  автоматичної подачі 
корму «Skiold Transpork», водопостачан-
ня «Aqua Level», системою опалення, 
вентиляції і системою охолодження, си-
стемами розбризкування та змочування, 
контрольованих комп’ютером. У секціях 

ремонтних свинок і дорощування вико-
ристовується система підігріву підлоги, 
на свинокомплексах встановлена са-
мопливна система відводу виробничих 
стоків тощо. 

Завершила вертикальну інтеграцію 
Група компаній 2008 року, коли запусти-
ли власну м’ясопереробку свинини - за-
бійний цех потужністю 110 тис. гол/рік, 
цех пакування охолодженого м’яса (10 

тонн/добу) та цех  виробництва готових 
виробів (5 тонн/добу). Нині виготовляє-
мо продукцію з охолодженого м’яса сви-
нини, якість якої гарантують запровад-
жені системи ISO 9001 та ISO 22000.

Таким чином, створена нами бізнес-
модель дає змогу контролювати якість 
кінцевої продукції на всіх етапах ви-
робничого процесу та досягати високих 
показників рентабельності. А науковий 
підхід і модернізація виробничого про-
цесу забезпечують високі показники про-
дуктивності не тільки за українськими, а 
й за світовими мірками. Нині посідаємо 
друге місце в Україні у свинарстві.

- Як у Групі компаній «Нива Переяс-
лавщини» організовано систему збуту 
продукції?  

- Тут є кілька напрямків. По-перше, ми 
забезпечуємо сировиною провідні віт-
чизняні м’ясокомбінати, а також співпра-
цюємо з національними роздрібними 
мережами, куди постачаємо готову про-
дукцію. Мережі  METRO, Billa, Fozzy, 
Novus АТБ, АШАН, Сільпо  та ЕКО 
- наші постійні партнери. По-друге, з
2012 року Група компаній створює  влас-
ну роздрібну мережу брендових мага-
зинів  під ТМ «П’ятачок» у Київській 
області та місті Києві. Нині маємо 29 ма-
газинів. Окрім того, реалізуємо готову 
продукцію через автолавки на колесах - у 
населених пунктах Київщини, де немає 
фірмових магазинів «П’ятачок».  

- Великі сільськогосподарські під-
приємства вважаються потенційно 
не дуже безпечними для довкілля. Як у 
вашій компанії дбають про екологічну 
безпеку? 

- «Нива Переяславщини» -  не заробіт-
чани. Безумовно, гроші - це важливо, 
бо вони дають можливості, але ми не 
прагнемо прибутків за будь-яку ціну. Хо-
чемо жити і працювати на землі довго, 
хочемо передати її дітям хоча б такою, 
як отримали. Тому намагаємось якомога 
менше наслідити на ній. 

Сьогодні у світі формується нова мо-
дель бізнесу, для якого питання екології, 
охорони довкілля, переробки сировин-
них відходів,  відновлювана енергетика 
- не пустий звук. Ми розуміємо, що час 
для цього вже настав. 

Наприклад, велика проблема для м’я-
сопереробних підприємств - очистка 
стічних вод, тому 2016 року було збудо-
вано новітню систему очистки води, ро-
зрахованої і на виробничі потужності, і 
на соціальну сферу села Переяславське, 
де працює підприємство. Наразі може-
мо очищати 500 кубометрів/добу, з 
часом можливе збільшення пропускної 
спроможності до 700 кубометрів/добу.  
Очисні споруди - це окремо розта-
шований комплекс приміщень з 
технологічним

час формувалася команда, більшість з 
якої досі працює поруч. Головний бух-
галтер Василь Лесь, головний механік 
Олександр Гресь і досі згадують, як на 
Новий рік самотужки відвантажували 
зерно, щоб заплатити людям зарплату.

Нині Група компаній «Нива Переяслав-
щини» обробляє 23 тисячі гектарів орен-
дованої землі у п’яти районах Київщини: 
Переяслав-Хмельницькому, Згурівсь-
кому, Баришівському, Яготинському та 
Броварському. Майже 8 тисяч договорів 
оренди із шістьма тисячами пайовиків. 
Ми усвідомлюємо, що земля для селя-
нина не просто ділянка - це засіб до іс-
нування, тому впродовж тривалого часу 
ми першими у довколишніх районах 
піднімаємо орендну плату: із 5% до 9%  
від нормативної грошової оцінки землі у 
2015 році,  до 11 % у  2017 році, а у мину-
лому році одноосібно підвищили ще на 
1%.  У кожному із 23 населених пунктів 
працює відповідальний адміністратор, 
який врегульовує усі питання землевлас-

ників. Вважаємо, що землевласник по-
винен бути впевнений, що земля, яку він 
віддав у оренду, не втратила своєї родю-
чості, тому ведемо жорсткий контроль за 
сівозмінами, вносимо органічні добрива 
на поля.

- Чи одразу планували створити вер-
тикально-інтегровану модель вироб-
ництва, чи дійшли до такої системи в 
процесі розвитку? 

- Вважаємо, що наразі ідеальна модель 
для України - вертикально-інтегрована 
компанія. «Виростив - продав - забув», 
- це не наша історія. Звісно, ми має-
мо потужний рослинницький напрямок 
- вирощуємо продуктивні сорти та гі-
бриди пшениці, ячменю, кукурудзи, сої 
та ріпаку світової селекції, отримуємо 
добрі врожаї. Основне призначення ви-
рощених зернових - це, звичайно, пере-
робка на корм для нашого тваринництва. 
Маємо також невелику експортну скла-
дову, експортуємо в основному ріпак 
та кукурудзу. Маємо для цього власні 
під’їзні колії, рухомий склад, у минуло-
му році модернізували їх, замінили ваги 
і тепер маємо повністю комп’ютеризова-
ний процес завантаження та зважування 
вагонів. Наше зерно мандрує майже у 10 
держав світу. Завдяки тваринництву та 
внесенню органічних добрив отримуємо 
стабільно високі врожаї та, що особливо 
цінно, покращуємо родючість ґрунту.

Але вже на перших порах, коли тільки 
починали бізнес, вирішили, що цього за-
мало. Продавати зерно з коліс не вигідно, 
ми не готові годувати перекупників. Тому 
для доведення зерна до товарної конди-
ції придбали Переяславський експери-
ментальний хлібокомбінат, поступово 
модернізували його, і нині це потужний 
елеватор на 143 тис. тонн із сушильними 
потужностями 3 000 тонн зернових на 

Відповідальність 
по всій вертикалі
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оснащенням та величезний семиметро-
вий резервуар із бетону та сталі поряд. З  
технологічного боку - це низка окремих 
операцій: механічна, хімічна, біологічна 
очистка води, знову механічна через пі-
щаний фільтр, після чого очищена вода 
перекачується у басейн річки Супій.                   

Питаннями екології ми переймаємося 
не тільки у тваринницькому виробни-
цтві, але й рослинництві. Нині ми ду-
маємо не тільки про якість культур, але 
і про потрапляння в повітря мікроскопіч-
них часточок пилу під час вивантаження 
зерна, тому уже цього місяця починаємо 
працювати  із завальними ямами, що дає 
змогу, вивантажуючи зерно з машини 
до складу, витягати весь пил рукавними 
фільтрами - за принципом домашнього  
пилососа. Органічні і мінеральні доміш-
ки потім утилізуються належним чином.

Застосування відновлювальної енерге-
тики для компанії - це не тільки крок на  
шляху до енергонезалежності, але й та-
кож елемент турботи про довкілля. Тому 
2017 року ми запустили котельню на 
соломі, яка разом з кількома іншими ко-
тельнями  на пелетах повністю забезпе-
чують потреби і виробництва, і офісного 
приміщення, і гуртожитку, а в зимовий 
час - і  комбікормового заводу. Усі наші 
тваринницькі комплекси також опалю-
ються соломою. 

- Зазвичай великі компанії багато ува-
ги приділяють благодійності. Наскіль-
ки пріоритетною для вас є допомога 
місцевим громадам?

- Благодійність - це найвищий рівень 
соціальної відповідальності в діяльності 
компанії. Влітку 2015 року було створе-
но Благодійну організацію «Благодійний 
фонд  «Нива Переяславщини». Протягом 
останніх 5 років ми надали благодійної 
допомоги в розмірі понад  35 000 000 
грн - пайовикам, місцевим громадам, на-
вчально-виховним комплексам, дошкіль-
ним навчальним і спортивним закладам, 
лікарням, районним управлінням со-
ціального захисту. Ми безкоштовно на-
даємо власну продукцію для харчування 
дітей в навчальних закладах. 

Під час світової пандемії коронавірусу 
взяли під свою опіку сільські медичні за-
клади - забезпечили їх дезрозчином, за-
хисними комбінезонами, окулярами, ре-
спіраторами та рукавичками. Щомісяця 
під час карантину виплачували сільським 
лікарям по 5 тисяч гривень, медсестрам 
- по 3 тисячі гривень, провели електро-
живлення та централізоване постачання 
кисню до інфекційного відділення Яго-
тинської лікарні та забезпечили запас на 
тридцять кисневих балонів. Придбали 
для лікарів три новенькі апарати ШВЛ, 
загалом тільки на ці роботи витративши 
близько 1,5 мільйона гривень. 

- Мабуть, і ваші працівники трима-
ються робочих місць? Які умови для 
них створено в компанії?   

- Наразі на підприємстві працює 1632 
особи. Усі вони отримують достойну за-
робітну плату, близько 22 337 гривень з 
відрахуваннями. Усім працівникам забез-
печено безкоштовне гаряче харчування, 
підвозимо їх до роботи, маємо гуртожи-
ток для приїжджих, всі діти працівників 
21 день можуть оздоровлюватися у та-
борі на Чорноморському узбережжі. 

Ми вважаємо: вчасно виплачені зар-
плати, сплачені податки – це наш внесок 
у розвиток держави. Ми є «бюджетоутво-
рюючим» підприємством, яке входить до 
рейтингу ТОП-20 найбільших платників 
податків серед аграрних підприємств 
України. Тільки протягом 2019 року 
Група компаній «Нива Переяславщини» 
сплатила до бюджетів всіх рівнів по-
над 200 мільйонів гривень. 

Отак і живемо: справно платимо подат-
ки, ощадно використовуємо ресурси, ро-
стемо і розвиваємось, водночас будуючи 
село, у якому хочеться жити. А ще виро-
бляємо український продукт – свинину 
та вироби із неї під торговою маркою 
«П’ятачок», який завдяки вертикальній 
інтеграції і контрольованості кожного 
етапу може сміливо конкурувати із за-
кордонними аналогами, робимо ваше 
життя смачним. 

у нього все виходить. Його дітище – 
«Нива»  – завжди першопроходець, 
ми разом робимо перші кроки і самі 
ростемо із підприємством.

Олександр Онищенко, головний 
інженер:

– У 2008 році прийшов на співбе-
сіду в київський офіс і наприкінці 
дня  отримав запрошення на роботу, 
за кілька місяців поїхав на навчан-
ня із освоєння монтажу обладнання 
комплексу закордон, у Данію. Мене 
насправді виховала «Нива», бо тоді 
ще не мав 24 років. Спілкування з 
людьми, можливість знайти вихід із 
ситуації, досвід керівника і навіть 
родину мені подарувала «Нива». А 
Олександр Олексійович для мене 
це, по суті, найбільш шанована лю-
дина, звісно, після батьків; ми між 
собою його часто називаємо «тато». 
Навіть за звичайними порадами, з 
усіма питаннями зверталися до 
нього, і ніхто й ніколи не почув 
«ні», він завжди іде назустріч.

Микола Шевченко, голова 
Благодійного фонду:

– Його благодійність обчислюєть-
ся мільйонами, частину проектів до-
помагає втілювати Компанія, части-
ну він фінансує ще й особисто. Там, 
де працює «Нива Переяславщини», 
жодне прохання не залишається не 
почутим. Це – людина слова і спра-
ви, досягнувши таких висот у жит-
ті, він не розучився чути людей!

Марія Лях, голова 
Студениківської ОТГ:

– За багато років нашого спілку-
вання переконалася в його надій-
ності. Якщо поруч із тобою стоїть 
Олексійович, однаково – хто проти 
тебе. Тебе підтримають і не зрадять, 
а в наш час це дорогого варте. Йому 
можна довірити свою долю і долю 
будь-якого проекту, і якщо за це 
взявся Мостіпан, то справа просто 
приречена на успіх…

Отакий вийшов портрет з 
натури. Справжній чоловік, 
порядна й гарна людина, великий 
керівник і надійний партнер, 
авіатор із душею хлібороба. 
І як у нього небо із землею 
уживається?... 

ПОРТРЕТ 
ОЧИМА ДРУЗІВ
 

Розумні й самодостатні, чудово інформовані й озброєні новітньою 
комп’ютерною технікою, ми розкрили таємниці світобудови, розклали світ 
на дрібнесенькі частинки й сягнули у космос, але велика глибина людської душі, 
наша несхожість і витоки особистості так і залишилися таїною. Особливо, 
якщо людина – неординарна, яка сформувала себе сама, за якою стоїть 
колектив, велике підприємство, сотні людських доль. Та він і сам, щоденно 
впливає на людські долі. Він не прихильник журналістського галасу, тому ми 
скромно, по-сімейному спробуємо глянути на нього ззовні.

ПРО НАС

Віталій Шакель, директор Гру-
пи компаній «Нива Переяслав-
щини»:

– Мене в ньому завжди підкупо-
вувала прямолінійність і конкре-
тика, а ще – суто чоловічі якості: 
порядність, відкритість і вміння 
тримати слово; він здатен розпіз-
нати й згуртувати навколо себе 
саме тих людей, які рухатимуть 
механізм, він задає високу планку, 
і потім усі разом ми докладаємо 
зусиль, щоб досягти мети. Я від-
дав цій Компанії четверту части-
ну життя. Це – мій університет і 
моя школа життя, а найголовні-
ший предмет – уміння працювати 
з людьми. Цього я щоденно вчуся 
в Олександра Олексійовича. Ке-
рівник такого масштабу вже не 
належить собі, він відповідальний 
за долі багатьох людей, своїх пра-
цівників, їхніх родин. Я хочу по-
бажати йому не розчаровуватись у 
друзях, щоб люди, яким він вірить, 
його не підводили, і, звичайно, ра-
дісних криків онуків та правнуків.

Олександр Кучер, фінансовий 
директор:

– У кожної компанії настає такий
етап, коли вже недостатньо просто 
порахувати результати діяльності, 
а треба передбачити, спрогнозу-
вати розвиток бізнесу наперед, 
бо бухгалтери кажуть про те, що 
було, а економісти – про те, що 
буде. Тому сім років тому у Групи 
компаній виникла потреба в люди-
ні, яка буде вести фінанси, з того 
часу ми разом, але, якщо по прав-
ді, то Олексійович сам чудовий 
аналітик, і його мислення завжди 
забігає трішки наперед, про таких 
кажуть – людина майбутнього, 
тому всі новітні розробки сприй-
маються і втілюються. А ще він 
чесний не лише перед родиною і 
працівниками, але й перед дер-
жавою, бо податки ми сплачуємо 
повною мірою.

Станіслав Кошіль, директор із 
рослинництва:

– Фірмі – 21 рік, а ми з Олексійо-
вичем зустрілися 18 років тому, на 
полі. Працював у колгоспі агроно-

мом, керуючим, колгосп розвалю-
вався. Це – найтолковіший керівник 
за 26 років моєї роботи: у «Ниві» є 
можливість розвиватися, проводи-
ти досліди, експериментувати, бо 
агрономії не можна навчитися по 
книжках, вона – «жива» наука. А 
якщо в тебе є керівник, який має 
своє бачення, який ризикнув, який 
прийшов у Стару Оржицю, де част-
ково була розорана земля, а решта – 
поросла бур’янами, і з них виглядав 
тільки вершечок «Кіровця». Йому 
повірили люди, і він їх не зрадив, 
то й робити хочеться. Він любить 
землю і роботу, якою займається, і 
людей, для яких працює.

Анатолій Єшенко, директор із 
капітального будівництва:

– Наше знайомство із Олексійо-
вичем вимірюється не роками, ми 
разом – із другого комплексу, май-
же однолітки, і однаково закохані в 
роботу, але я просто будівельник, а 
він – будівничий. Результат моєї 
роботи – будинки, а його – 
народження життя в цих будівлях. 

Олександр Ярощук, директор 
ЕКХП:

– У нього є відчуття напрямку
бізнесу і готовність до ризику, він 
якось внутрішньо усвідомлює, чим 
треба займатися. Наша Компанія 
працює практично у всіх напрямках 
сільськогосподарського виробни-
цтва, і весь наш шлях – це навчан-
ня найбільш передовому досвіду, 
в тому числі – й світовому. Незва-
жаючи на зовнішню суворість, він 
уміє входити в становище людини, 
співпереживати й готовий реально 
допомогти. Хотів би, щоб емоції 
й очікування від усього, що дарує 
життя, були в нього захопливими, 
щоб і надалі його радували діти й 
дарували відчуття щастя та гармо-
нії.

Олександр Павлюк, начальник 
юридичного відділу:

– Прийшов на роботу якраз на де-
сятиріччя Компанії, і з того часу ми 
знайомі з Мостіпаном. У нього є така 
особливість: щоб він не запланував, 
навіть якщо всім навколо воно зда-
ється нереальним і нездійсненним, 
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Шлях - від ухвалення рішення 
і до його втілення у життя - у 
бізнесі і в державних структурах 
відрізняється неймовірно, тому Гру-
па компаній «Нива Переяславщини» 
не чекатиме директив від дер-
жави, ми вже зараз робимо 
те, що вважаємо за потрібне.     

«Злагоджена і справді командна 
робота великого колективу компанії 
за останні кілька тижнів вкотре 
переконала, що не помилився у 
людях, із якими працюю. Розумію, 
що працівники підприємства хоч 
якось убезпечені: платимо достойну 
заробітну плату і максимально 
налагодили захист працюючих 
у цій ситуації. Зараз плануємо 
підтримати медиків, бо рівень їх 
зарплат зовсім не співвимірний 
тій відповідальності, яка на них 
покладена. І це стосується всіх 
медиків. Тому «Нива Переяславщини» 
надає підтримку медикам сіл, у 
яких працює: медсестрам у сумі 3 
тисячі гривень, лікарям - 5 тисяч 
гривень. Водночас розуміємо, що 
тисячі людей борються наразі не з 
одним лихом, бо крім хвороби, мають 
щоденно думати про хліб насущний. 

Особливо скрутно під час карантину, 
тим, хто залишився без підтримки 
рідних. Тому саме їх вирішила 
підтримати наша компанія», 
- так про чергову акцію «Ниви 
Переяславщини»     каже    засновник 

Групи компаній Олександр Мостіпан. 
Цього разу підтримка стосувалася 
тих, хто перебуває на обслуговуван-
ні соціальних працівників. Пакунки 
роз’їхалися у всі населені пункти, 
де працює компанія. У них все не-
обхідне: борошно, макарони, олія, 
цукор, наші консервні вироби; ту-
шонка, смалець, паштет, каша, і, 
звичайно, хлібні вироби: паляниця, 
плетінка, печиво. Все свіже, сьогодні 
запаковане і доставлене прямо додому. 
За один день представники компа-

нії відвідали 101 будинок і вручили 
101 пакунок і просто дивовижно, яка 
сила волі, яка віра у добро і перемогу 
над хворобою у всіх цих людей. Вони 
пройшли великий і нелегкий шлях, у 
них немає рідних, у кінці життя вони 
залишилися самі. Кожен із цих людей 
має свою історію і за кожним із них – 
ціла епоха. Микола Іванович Литус із 
Яблуневого у свої 93 читає напам’ять 
вірші, але погано пам’ятає, що було 
вчора… Івану Наумовичу Сисі пішов 
96 рік і він каже, що бачив уві сні ви-
діння, що вся земна куля і небо над 
нею, оповите вогнем, і нинішня ін-
фекція - це саме та земля в огні, але 
так само він бачив янгола над зем-
лею, тому думає, що все минеться. 
Ми були у найстаршої жительки Сту-
деників Марії Іванівни Шульги - їй 98 
і їй шкода, що погіршилася пам’ять. 
Ми бачили сльози у очах і чули сот-
ню побажань здоров’я, а одна із жите-
льок Валентина Панасівна Шутенко 
навіть записала на нашому подарун-
кові прізвище благодійника: «Я не 
можу віддячити, тому, хто це подару-
вав, але я хочу за нього помолитися, 
скажіть його прізвище». Ми почули 
стільки побажань здоров’я від чи-
стих і щирих людей, що це просто не 
може не здійснитися, а ще побачили, 
яку велику роботу роблять у селах со-
ціальні працівники. Ми щасливі, що 
можемо допомогти цим людям.

ПАЙОВИКАМ-НЕ ЧЕКАЄМО ДИРЕКТИВ 
ВІД ДЕРЖАВИ 

«Я не можу 
в і д д я ч и т и 
тому, хто це 
подарував, але 
я хочу за нього 
помолитися»

дуже чекають на полях та городах, 
а хата уже накрита гідробар’єром та 
плівкою.

«Напередодні великого христи-
янського свята, яке ми вимушені 
зустрічати онлайн, допомогти лю-
дині, тим паче нашому працівникові, 
дуже приємно. Щиро сподіваємось, 
що наш невеликий вклад дозволить 
родині швидше привести будинок 
до ладу. 

Добре усвідомлюємо, що компанія 
– це, насамперед, люди. Хочемо,
щоб усі наші працівники були здо-
рові і задоволені життям. Від цьо-
го залежить і загальна налашто-
ваність на роботу і настрій всієї 
компанії. Благодійність не ходить 
на карантин», – посміхаючись, 
зауважує директор компанії 
Віталій Шакель.

чив такий бажаний дощик, але  бу-
дівельники на чолі із виконувачем 
обов’язки директора із будівництва 
Віталієм Божком оперативно впора-
лися із завданням. Привезли саме 
ті матеріали, які потрібні для вну-
трішніх робіт: шпатлівка, інтер’єр-
на фарба та фарба по металу, плитка 
та клей для неї, 20 мішків цементу, 
сітка, ґрунтовка, монтажна піна, – 
словом все, що може знадобитися 
для ремонту веранди та кухні.  

На час нашого приїзду справами 
родини також опікувалася і голова 
Студениківської ОТГ Марія Олек-
сандрівна Лях. Громада надала для 
ремонту деревину та матеріальну 
допомогу, а за кілька годин уже по-
винні були привезти покрівельний 
матеріал. Щоправда, і на дощик ніх-
то не ображався, бо його сьогодні 

...Зустрілася із вогнем віч-на-віч 
нещодавно родина  Тетяни Стойди 
у селі Студеники Переяслав-Хмель-
ницького району. Родина у Тетя-
ни велика – троє дітей і старенька 
мати. Слава Богу, усі встигли вибра-
тися із пожежі. Але хата добряче 
постраждала. Залишилися без даху, 
веранди та кухні. 

Сотні небайдужих земляків, Сту-
дениківська ОТГ, близькі, родичі, 
друзі долучилися до допомоги. Не 
могла залишитися осторонь і Група 

компаній «Нива Переяс-
лавщини».

  По допомогу до компанії 
звернувся наш працівник,  
Богдан Ільєнко і ми, зви-
чайно, не могли відмови-
ти. Відразу направили до 
родини будівельників, щоб 
дізнатися, що потрібно на-
самперед. Діяти намагали-
ся швидко, щоб допомогти 
у найкоротші строки.

Дарма, що із неба мря-

БЛАГОДІЙНІСТЬ 
НЕ ХОДИТЬ НА КАРАНТИН

«НИВА» 
П О С П І Ш АЄ 

НА 
ДОПОМОГУ

Вогонь – одна із чотирьох стихій, яка може бути ласкавим вогни-
ком,  і пожежею. Якої сили може досягнути неприборкана стихія, ми 
всі бачили останнім часом у Чорнобильській зоні. Особливо страшно, 
коли горить твоя власна оселя. 
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ВІД НАС

Цьогорічна весна дає не так багато 
приводів для оптимізму, хоча багато 
речей позначено словом «вперше». 
Вперше ми переживаємо на нашій 
пам’яті світову пандемію, вперше  
відчули на собі вплив пилової бурі, 
вперше Великдень відзначатимемо 
онлайн. Та поруч із цим Група ком-
паній «Нива Переяславщини» тради-
ційно оре городи для своїх пайовиків. 
Наші агрономи перед цим репортажем 
невдоволено крутять головами: питання 
неоднозначне, бо тут важко вгодити 
людям. У нас же як: треба, щоб виорали 
у п’ятницю ввечері, або у суботу 
вранці і всім одночасно. Але якраз цієї 
великодньої п’ятниці усі пайовики були 
задоволені та дякували трактористам. 
У селі Кайнари, що входить до Двір-
ківщинської сільської ради, всього пів-
сотні хат, і дістатися до нього не так і 
просто. Дорогу перегородила величез-
на стара верба, яку зламав вчорашній 
вітер. Люди навіть зробили вузень-
кий об’їзд по обочині. Керівник ТОВ 
«Агрофірма «Яготинська» Олексій Бу-
гай дорогою питає, хто має допомогти 
людям і звільнити дорогу і запитання 
зависає у повітрі, бо ніхто не приїде 
у віддалене село прибирати дерево… 
Але тут, як і будь-якому іншому місці, 
чекають на весну і оранку. Дві сусід-
ки Марія Василівна Лутенко та Тетяна 
Володимирівна Дем’янчук пригляда-
ються до роботи тракториста і вирішу-
ють, що оре добре. Дякують і кажуть, 
що про карантин чули, але навряд чи 
він добереться у таку глушину, бо 
до них навіть весна ніяк не прийде. 
Всього у нас близько восьми ти-
сяч пайовиків, дві третини замов-
лень ми уже виконали, дехто про-
сить виорати після Великодня. 
«Оранка чи дискування 25 соток горо-
ду – це програма лояльності до наших 
пайовиків. Також завозимо тюк соло-
ми, ящик тушонки, надаємо дисконтну 
картку на знижки у магазинах нашої 
фірмової торгівлі «П’ятачок», допо-
магаємо у розв’язанні юридичних пи-
тань із землею і, звичайно, своєчасно 
розраховуємось за оренду паїв. Не за-
лишаємося осторонь також допомоги 
сільським радам, школам, садочкам, 
медичним закладам, бо вважаємо па-
йовиків своїми партнерами. На благо-
дійні заходи у селах, де працюємо, за 
три роки витратили понад 25 мільйо-
нів гривень. А в Двірківщинську сільську 
раду у 2019 році вклали 2 524 713 гри-
вень, але ми йдемо на це, щоб продов-
жувало жити село», – підсумовує ди-
ректор Групи компаній Віталій Шакель. 
На зворотній дорозі із села Кайнари 
Олексій Бугай потурбувався, щоб по-
валене дерево прибрали із дороги, бо 
наші трактори якраз розчищали лі-
сосмуги, щоб Великдень і весна могли 
спокійно дістатися до села, бо городи 
вже поорані.

ОПТИМІСТИЧНИЙ 
ПОГЛЯД 

НА ВЕСНУ
Так завжди буває, коли ти, 

заклопотаний, суєтливий, поспіхом 
заходиш до когось старенького  і 
розумієш: тут навіть годинні 
стрілки рухаються повільніше. Їх 
можна слухати годинами, а вони 
готові говорити довго, бо рідко хто 
приходить, щоб їх послухати. Вони 
пам’ятають події війни так, ніби це 
було зовсім недавно. Їх альбоми із 
фронтовими світлинами чогось 
завжди тут, поруч, можливо тому, 
що їх часто листають. Про 
побратимів на фото вони говорять 
так, ніби вони щойно вийшли з 
кімнати й зараз повернуться. Їх 
залишилося  так   мало,   їм   далеко 

очі на мокрому місці, а на 
питання чому, відповідають, 
що так воно якось... Серед 
ветеранів навіть двоє жінок, 
жительок села Семенівка, які 
народилися у 1945-му у Ні-
меччині, куди їх матері були 
вивезені на примусові роботи. 
Уже другий місяць поспіль 
у період карантину вручає-
мо пакунки підтримки також 
одиноким громадянам, які пе-
ребувають на обслуговуванні 
у соціальних працівників. На-
передодні свята їм особливо 
хочеться уваги та підтримки. 
Разом із сільськими головами, 

працюємо. У торбинках все най-
необхідніше: цукор, макарони, 
олія, тушкованка, паштет, смалець, 
каша, хліб, плетінка, печиво…. 

за дев’яносто і вони стійко перено-
сять хвороби й старість, не хочуть 
набридати. Вони дивуються, що у 
пакунках так багато всього, і пита-
ють, чи сам Мостіпан оце про них 
потурбувався. А ще у них часто 

старостами, агрономи, керівники 
підрозділів компанії зайшли у 170 
домівок найповажніших жителів, 
принесли антикарантинні смаколи-
ки до одиноких людей та ветеранів 
у всіх селах чотирьох районів, де 

від імені Групи компаній «Нива 
Переяславщини» щире захоплення 
старшому поколінню напередодні 
свята висловлює засновник компа-
нії Олександр Мостіпан: 

«Цього разу у День пам’яті та 
примирення, напередодні 75-ї річ-
ниці Перемоги, ми вітаємо 31 ве-
терана, учасників бойових дій у 
Другій світовій війні та 139 оди-
ноких громадян, які перебувають 
на обслуговуванні у соціальних 
працівників. Завжди відчуваємо 
синівський обов’язок підтримува-
ти цих людей. Ми захоплюємось 
мужністю і силою духу ветеранів, 
їх готовністю до самопожертви 
і життєвим оптимізмом. Щиро 
хочемо, щоб життя всіх людей 
старшого віку було зігріте любов’ю 
і повагою близьких та рідних, щоб 
держава належно оцінила вклад 
своїх найповажніших працівників 
та ветеранів-переможців. Зі свя-
том! Здоров’я і миру!»

МИ ЗАВИНИЛИ ПЕРЕД ВАМИ!!!

Вже не перший рік Група компаній «Нива Переяславщини» 
напередодні переможних травневих днів заходить у гості до 
учасників бойових дій у Другій світовій війні, аби поговорити, 
привітати та підтримати смачними подарунками. І кожного 
разу залишається щемливе відчуття провини.
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У непростий час боротьби із 
невидимим ворогом вважаємо своїм 
обов’язком допомогти тим,  хто 
тримає оборону на передньому 
краї. Саме тому Група компаній 
«Нива Переяславщини» не могла 
не відгукнутися на прохання 
головного лікаря Переяслав-
Хмельницької станції екстреної 
медичної допомоги Мирослава 
Демківа щодо забезпечення бригади 
екстреної допомоги засобами захисту. 
«Наша забезпеченість засобами 
захисту обумовлена тим, що ми – 
виробник харчової продукції і для 
нас норма працювати у таких 
жорстких санітарних умовах. Окрім 
того, із кінця грудня минулого 
року ми розпочали формування 
активного запасу деззасобів і засобів 
індивідуального захисту. Щоденно 
ми забезпечуємо свій колектив, 
тепер не тільки виробництво, але і 

всіх працівників, бо зобов’язали всіх 
носити захисні маски. Це вимушений 
захід у період карантину. Тому тільки 
так! Проводимо скринінг температури 
на всіх виробничих майданчиках 
та на вході до офісних приміщень. 
Навіть за умови такої завбачливості 
змушені зараз дуже тісно працювати 
із контрагентами, як кажуть, «з коліс». 
Але ми не можемо допустити, щоб у 
медиків Студениківської  громади, де 
ми є основним бюджетоутворюючим 
підприємством, не було найнео-
бхіднішого. Будемо допомагати чим 
можемо і скільки можемо», – так 
допомогу медикам коментує директор 
Групи компаній Віталій Шакель. 
Отож черговий візит запланований 
до наших партнерів на Пункт базу-
вання екстреної медичної допомоги, 
який знаходиться на території Студе-
никівської ОТГ та до головного ліка-

«Нива Переяславщини» продов-
жила роботу із забезпечення 
сільських медиків засобами захисту 
саме у Всесвітній день здоров'я. 
«За багато років співпраці із 
сільськими радами ми виробили 
алгоритм взаємодії і визначили 
для себе справи, до яких маємо 
долучитися. Неодноразово за цей 
час допомагали медичним закладам, 
забезпечували їх ліками першої 
необхідності, ремонтували ФАПи, 
облаштовували Пункти базуван-
ня екстреної медичної допомоги. 
Наразі акценти суттєво змістили-
ся, зараз одним із першочергових 
завдань бачимо необхідність захи-
стити сільських медпрацівників. 
Всього у селах, де ми працюємо, 
23 медичні сестри та троє лікарів. 
Всі вони отримали індивідуаль-
ні засоби захисту, маски, захисні 
окуляри, щоб робота із пацієнтами 
для них була безпечною», - каже 
директор Групи компаній «Нива 
Переяславщини» Віталій Шакель. 
Сільські медики – це особлива ка-
тегорія людей. Вони чудово знають 
своїх пацієнтів, іноді у кількох по-
коліннях, вони є добрими знайоми-
ми і першими помічниками у біді. 
Більшість із тих, кого ми відвідали 
за ці дні, – працівники із величез-
ним стажем і досвідом, але є й такі, 
що прийшли на роботу тільки ми-
нулого літа, та всіх їх об’єднує одне 
– вони на передньому краї бороть-
би за людське здоров’я. Тому цього 
разу із допомогою ми завітали до 11 
сіл чотирьох районів: Згурівського, 

Яготинського, Переяслав-Хмель-
ницького та Баришівського. 
«Перший, хто зіткнеться із хво-
рими, - це фельдшер та праців-
ники швидкої, насамперед має-
мо захистити саме їх, тому ваша 
допомога дуже вчасна, - каже 
сільський голова села Стара Ор-
жиця Любов Сергіївна Коваль. 
Вручили медикам невеличке мате-
ріальне заохочення: по 5000 гри-
вень лікарям та по 3000 гривень 
середньому медперсоналу, захисні 
костюми, респіратори, рукавички, 
окуляри, обмінялися телефонами, 
щоб у разі потреби бути на зв’язку 
та з часом допомогти ще чимось. 
Сільські медики у свою чергу від-
значили, що жителі стали значно 
дисциплінованіші і навіть по гостях 

зараз не ходять, хіба що до магази-
ну. Медик із 43-річним стажем На-
дія Василівна Скопич із села Лю-
бомирівка каже, що за найменшої 
підозри на запалення легень направ-
ляють пацієнта на рентген, водно-
час кількість сезонних захворювань 
поки що у межах норми. Уже при-
стосувалися до ситуації і навіть по-
руч із медпунктом дівчата шиють 
маски, тому сельчани ними забезпе-
чені, а от захист серйозніший, для 
медиків, дуже потрібний. Бо саме 
вони – це справжній оберіг села. 
«Нива Переяславщини» щиро вдяч-
на людям в білих халатах за їх са-
мовіддану щоденну працю. Будьте 
здорові і захищені, шановні медпра-
цівники, нехай береже вас Бог!

ря Студениківської громади Вікторії 
Кормишевої. Туди ми завітали із на-
чальником відділу охорони праці Гру-
пи компаній «Нива Переяславщини» 
Євгенією Мірошниченко та головою 
Студениківської ОТГ Марією Олек-
сандрівною Лях. Бригада 705 здійс-
нює виїзди не тільки на виклики екс-
треної допомоги, але і за договором 
із громадою обслуговує невідкладні, 
тому саме вони першими зустріча-
ються із підступними хворобами, а 
значить – потребують захисту. У па-
кунку  від  «Ниви» – захисні комбіне-

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я – 
НА ОСОБЛИВОМУ КОНТРОЛІ

зони, рукавички, маски, респіратори, 
бахіли, окуляри і дезінфектанти. Рів-
но стільки, щоб вистачило усім черго-
вим бригадам. Як кажуть парамедики, 
- це на 100% більше, ніж забезпечила 
на той  момент держава.  Окрім  того, 
це – витратні матеріали, їх ніколи не
буває забагато.  Такий же пакунок от-
римали і сімейні лікарі Студеників-
ської амбулаторії. «Тепер я повністю 
можу забезпечити сімейних лікарів 
засобами захисту і бути спокійна за 
їх безпеку», – зазначає головний лі-
кар ОТГ. А Марія Олександрівна Лях 
додає, що «найближчим часом очі-
куємо надходження усіх необхідних 
засобів захисту, кошти оплачені, але 
є проблема із постачанням, тому до-
помога для медиків дуже потрібна і 
своєчасна, за що сердечно дякуємо». 
Зичимо людям у білих халатах бути 
здоровими, а ми будемо їх берегти.

МЕДИК – ОБЕРІГ ДЛЯ СЕЛА

Ось уже майже два місяці тільки 
ними наповнені новинні стрічки, 
їх дописи обговорюють соціальні 
мережі, їм аплодують на балконах 
у Іспанії та Італії і, звичайно, 
в Україні, бо це дуже просто 
зняти сюжет, написати допис, а 
спробуйте, як вони, щоденно іти 
на роботу, не знаючи, яке 
захворювання ти принесеш додому, 
бо засоби захисту, якщо і є, то це – 
витратний матеріал. Витратний, 
бо його не можна використовувати 
безкінечно, він закінчується, а 
треба багато. 

Група компаній «Нива 
Переяславщини» підтримує медиків 
сільських амбулаторій, ФАПів 
та фельдшерських пунктів, які 
першими зустрічають хворих на 
коронавірус. Це вже другий візит 
до сільських медпрацівників, 
перший ми здійснили місяць тому. 
За цей час ми підтримували із медика-
ми тісний зв’язок, ми знали, що три-
вожить село і який стан захворювано-
сті. Ми розуміли, чого бракує, якими 
проблемами опікується медицина 
села, бо були із ними на зв’язку. Ми 
питали просто, як друзів: як живете, 
як справи? Хворих одиниці, в основ-
ному це медики лікарень Києва. Але 
наразі і там справа йде до одужання. 
«Вважаємо своїм громадянським 
обов’язком підтримати лікарів і не 
тільки засобами захисту, дезінфек-
тантами, респіраторами, але насам-
перед коштами. 

Нам значно легше, ніж державно-
му бюджету, виділити кошти. У нас 
- сьогодні є рішення власника ком-
панії - і сьогодні ж воно втілилося у 
конкретні дії. 

Рішення щодо матеріального заохо-
чення не змінювали: разом із нашою 
вдячністю лікарі сіл, де ми працює-
мо, отримають по 5 000 гривень, мед-
сестри - по 3000. 

Щодо забезпечення засобами за-
хисту, то виходили із прохань самих 
медиків», - коментує подію дирек-
тор Групи компаній Віталій Шакель. 
Просто дивовижно, скільки оптиміз-
му, мудрості і виваженості у цих лю-
дях. Саме від їхнього спокою і рішу-
чості з’являється думка, що все буде 
добре, бо на передовій стоять вони.

 І хоча їх халати не маскувальні, 
а білі, тут теж війна, яка залежить 
від професіоналізму, забезпеченості 
зброєю і впевненості, що у тилу, вдо-
ма, всі нагодовані.

Дякуємо за вашу щоденну самовід-
даність! 

БІЛИЙ ХАЛАТ – 
ОЗНАКА 

«ПЕРЕДОВОЇ»

НА СТОРОЖІ
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ЗДОРОВ'Я
Світова пандемія не тільки принесла 

величезні людські втрати, але і зайвий 
раз довела, що люди, спільнота, 
об’єднавшись здатні протистояти 
будь-яким світовим викликам.

 Рішення засновника Групи компаній 
«Нива Переяславщини» Олександра 
Мостіпана про придбання трьох 
апаратів штучної вентиляції легень, 
як виявляється, не так просто втілити 
в життя. Для цього потрібні не тільки 
самі апарати, але ще персонал, здатний 
їх обслуговувати, і відповідно оснащене 
приміщення. Саме цим опікувалося 
керівництво компанії. Цілий десант 
у складі директора компанії Віталія 
Шакеля, головного інженера 
Олександра Онищенка, представника 
від будівельного підрозділу Віталія 
Божка висадився у Яготині. 
«Щоб довести до повного виконання 
завдання, поставлене керівником ком-
панії, ми повинні подбати про все, аж 
до передачі трьох апаратів ШВЛ «під 
ключ». Яготинська лікарня для цього 
обрана була не випадково, - це най-
ближчий від підприємства заклад вто-
ринної медицини, який ще до всього 
має і абсолютно автономне інфекційне 
відділення. Після попереднього обгово-
рення питання із головою Яготинської 
райдержадміністрації Олександром Ку-
дрявським, міським головою Наталією 
Дзюбою, головним лікарем Вадимом 
Нескороженим вирішили, що потрібен 
збір усіх зацікавлених сторін безпосе-
редньо на місці, щоб оцінити додаткові 
заходи, які маємо зробити по примі-
щенню», - озвучує хроніку подій ди-
ректор Групи компаній Віталій Шакель. 
Після огляду інфекційного приміщен-
ня, -  нарада, і оперативно напрацьова-
на дорожня карта робіт. Слабких місць 
два: енергозабезпечення та централізо-
вана подача кисню для апаратів ШВЛ. 
Виконувати їх треба негайно, тому міс-
цева влада приймає рішення про пе-
реведення хворих у інше приміщення, 
дезінфекцію та початок робіт із забез-
печення енергопостачання. Паралельно 
ведуться переговори із спеціалізованою 
організацією щодо централізованого 
постачання кисню і це вимагає додат-
ково встановлення металевого боксу 
для зберігання балонів, бо тільки такий 
спосіб забезпечить цілодобову подачу 
кисневої суміші до апаратів і підтрим-
ку пацієнтів у важких станах. «Нива 
Переяславщини» опікується всіма ви-
дами робіт, аби максимально їх приско-
рити та обійти бюрократичну тяганину. 
Як тільки було вирішено організацій-
ні завдання щодо переведення хворих 
у інші відділення, спеціалісти ком-
панії взялися за справу. Насамперед, 
долучилися до санітарної обробки палат. 
«Маємо величезний досвід у сфері 
біобезпеки, бо вже понад 22 роки пра-
цюємо у галузі харчового виробництва. 
А тому і дезінфектантами, і апарату-
рою, яка зможе належним чином по-
чистити приміщення, і спеціалістами, 
які це виконають, можемо забезпечити. 
Наразі завдання підготувати відділен-
ня до роботи у особливих умовах, так, 
щоб воно було практично стерильним 
і готовим, за потреби, прийняти хво-
рих. Треба сказати, що інфекційне від-
ділення у гарному стані, тому навіть 
ремонту, як ми очікували, не потребує. 
А от електроживлення довелося зміни-
ти», - розповідає про хід робіт дирек-
тор Групи компаній Віталій Шакель. 
Обробляли лікарняні палати дезінфек-
тантами без запаху, спеціальним при-
ладом (генератором гарячого туману), 
який забезпечує проникнення у найвід-
даленіші куточки приміщення. За годи-

ну після провітрювання - приміщення 
уже абсолютно стерильне. Також ком-
панія забезпечила медиків двадцятилі-
тровою каністрою концентрату дезроз-
чину для догляду за приміщенням.

Наступний етап – проведення елек-
тромонтажних робіт. Тут теж були свої 
труднощі, бо приміщення має бути 
розраховане на встановлення апаратів 
штучної вентиляції легень у всіх дев’я-
ти боксах, а це певна потужність. Ухва-
лено рішення проводку пустити ззовні, 
щоб якомога менше пошкодити вну-
трішні стіни. Тому вирішили запроси-
ти спеціалізовану організацію, яка має 
ліцензію на проведення таких робіт. У 
четвер встановили електроопору і за 
два дні - п’ятницю та суботу - повністю 
завершили електромонтажні роботи, 
зараз маємо у кожному боксі по дві ро-
зетки які розраховані на найпотужнішу 
апаратуру. Передбачено, що в разі ава-
рійної ситуації чи перебоїв із електро-
енергією компанія може підстрахувати 
відділення власним генератором.

Здійснювала роботу фірма «Вал-
тін», яка спеціалізується на виконан-
ні електромонтажних робіт, має всі 
дозволи. Вони провели новий вхід 
електрокабелю у закритих коробах із 

трансформаторної підстанції та вста-
новили щиток. На кожен бокс іде свій 
автомат, тут же трифазна розетка для 
резервного енергоживлення та роботи 
дизельного генератора. Вартість робіт 
майже 80 тисяч гривень. Наступний 
етап - забезпечення централізованого 
постачання киснем. Раніше лікарня не 
мала централізованого постачання 
кисню у відділеннях, бо це значні 
капіталовкладення, зараз роботи із 
його встановлення у інфекційному 
відділенні лікарні завершені. 
Спеціалізовану ліцензовану 
організацію ТОВ «Кріогенсервіс» 
головний лікар Яготинської лікарні 
вибрав   не  випадково:  із  1993  року 
вона займається постачанням 
технічних і медичних газів, а також є 
лідером з обладнання ліку-
вальними системами медичного
газозабезпечення «під ключ». Увесь 
процес      та      організаційні     питан-

ня від самого початку і до завершення 
робіт відслідковували разом із медика-
ми і спеціалісти Групи компаній «Нива 
Переяславщини». Наразі кисень під-
ведений до всіх лікарняних ліжок. Що 
це означає чудово розуміють лікарі. Як 
відомо,  тільки    незначна       кількість 
пацієнтів, не більше 5% вимагають 
ШВЛ, а от централізоване постачання 
кисню знадобиться хворим на серце-
во-судинні захворювання, вегето-су-
динну дистонію, запалення легень, 
воно допоможе постраждалим від по-
жежі та багатьох інфекційних хвороб. 
Відтепер усі лікарняні ліжка в інфек-
ційному відділенні його мають. Пра-
цівники ТОВ «Кріогенсервіс» зроби-
ли внутрішнє розведення по палатах, 
установили металевий бокс для розмі-
щення одночасно 10 балонів із медич-
ним киснем. Всі балони сполучені між 
собою, на них встановлені манометри, 
щоб відслідкувати тиск газу. Як кажуть 
спеціалісти, їх обладнання багато років 
служить  у лікарнях   України, головне, 
щоб   відповідальна  людина,  яка його 
обслуговуватиме,  слідкувала за цим, а 
її навчання фірма бере на  себе. Також 

вони здійснюватимуть технічне та сер-
вісне обслуговування системи. Окрім 
оплати цих робіт Група компаній «Нива 
Переяславщини» придбала ще двад-
цять кисневих балонів. Наразі вони уже 
знаходяться у спеціально обладнаному 
приміщенні лікарні. Тим самим було 
створено запас на випадок ускладнення 
ситуації чи перебоїв із киснем, також 
укладено договір про заправку балонів. 

І ось останній етап роботи - три 
новенькі апарати ШВЛ щойно 
доставлені до інфекційного відділення 
Яготинської районної лікарні. 
На врученні присутні голова 
Яготинської райдержадміністрації, 
міський голова, керівництво 
«Ниви Переяславщини», медики. 
Передаючи апарати у руки лікарів, 
директор Групи компаній «Нива 
Переяславщини» Віталій Шакель 
зазначив: «Більше ніж півтори тисячний 
колектив «Ниви Переяславщини», її 
засновник Олександр Мостіпан щиро 
вдячні лікарям за їх самовіддану працю. 
Ми вважаємо, що повної віддачі від 
професіонала можна вимагати тільки 
тоді, коли ти надав йому у руки весь 
інструментарій, всі можливості для того, 
щоб робота була виконана якнайкраще. 
Медицина – особлива галузь, бо тут 
прилади не просто допомагають людям, 
вони рятують життя. Ми щасливі, що 
ціною неймовірних зусиль і тривалих 
пошуків ми таки змогли придбати 
апарати, які не тільки обрали самі 
лікарі, але при цьому ще й допомогли 
знову стати на ноги українському 
виробнику. Нехай подарунок «Ниви» 
рятує людські життя, дозволяє 
людям дихати легко, врешті одужати 
і жити довго і щасливо. Соціально 

відповідальний бізнес завжди поруч 
із громадами, готовий надавати робочі 
місця, справно сплачувати податки і 
долучатися до гарних справ у громаді». 
Впродовж усього часу пошуку апаратів 
«Нива Переяславщини» перебувала 
на постійному зв’язку із головним 
лікарем Вадимом Нескороженим. Із 
широкого асортименту апаратів ШВЛ 
різного цінового діапазону, багатьох 
виробників Вадим Сергійович, як ре-
аніматолог, вибрав апарати виробни-
цтва українського заводу «Буревісник». 
«Раніше ми вже працювали із такими 
апаратами, правда вони були старого 
зразка, ці ж - сучасні. Ми вміємо на 
них працювати, а головне можемо їх 
встановити самотужки. Добре також, 
що комплектуючі чи витратні матеріали 
до них поставляє також наше українське 
підприємство і вони є в наявності. Вони 
ж мають і обслуговуючий персонал. 
Із суперсучасними іноземними ШВЛ 
головна проблема сьогодні в тому, 
що ми не можемо їх запустити самі, 
а спеціалізованої інженерної служби 
доводиться чекати місяцями. Тому 
апарати українського виробника саме 
те, що ми відразу можемо запустити у 

роботу і ми готові їх експлуатувати без 
жодних додаткових навчань, як тільки 
з’явиться така необхідність», - зазначив 
головний лікар.

У наборі із апаратами ШВЛ «Бриз 
Т» комплектуючі: зволожувачі, контур 
дихальний багаторазовий (індивідуальні 
трубки), додаткові дихальні фільтри. 
Голова РДА Олександр Кудрявський 
подякував благодійникам за допомогу 
та зазначив: «Особливо приємно, 
що звернення Президента України 
Володимира Зеленського щодо 
підтримки власного виробника і 
розвитку промислового виробництва 
медичного обладнання у такий спосіб 
підтримала «Нива Переяславщини». 
Благодійний внесок Групи компаній 
тепер стоятиме на сторожі здоров’я 
яготинців. Від імені жителів ра-
йону щиро дякую за небайду-
жість і готовність допомогти». 
«Це не просто допомога, це турбота 
про кожного яготинця. Ми з лю-
бов’ю та повагою ставимось до вашо-
го підприємства, приємно відчувати 
ваше дружнє плече, а депутати місь-
кої ради на сесії Яготинської міської 
ради рекомендували присвоїти звання 
«Почесний житель міста Олександру 
Олексійовичу Мостіпану», - додала 
Наталія Миколаївна Дзюба

Всі присутні разом розпакували 
апарати і навіть запустили, поки що на 
акумуляторах. Є традиція аплодувати 
за роботу медикам, але цього разу 
медики аплодували благодійникам. 
Щиро зичимо, щоб нам усім дихалося 
вільно, але не дай, Боже, якщо треба, 
то три новенькі апарати ШВЛ від 
«Ниви» уже в Яготинській лікарні. 
Будьте здорові і бережіть себе! 

ДИХАЙТЕ ВІЛЬНО, або МЕДИКИ 
АПЛОДУЮТЬ БЛАГОДІЙНИКАМ
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Любі наші читачі! Пропонуємо 
вам перший конкурс на знання 
улюбленої продукції від «П'я-
тачка». Вам необхідно всього 
лише упізнати нашу продук-
цію і вказати за номером як-
найширшу інформацію про 

кожен продукт. Хто дасть най-
більшу кількість правильних 
відповідей і найпоширеніший 
опис - на того чекає безкоштов-
ний набір нашої продукції з 
публікацією результатів у на-
ступному номері. Відповіді 

приймаються на електронну 
пошту pereveslo2020@ukr.net. 
Напишіть свої прізвище та 
ім'я і вкажіть адресу та номер 
телефону, а також додайте нові 
смачні рецепти приготування 
різних страв з нашої продук-
ції. Усі грунтовні відповіді бу-
дуть опубліковані в наступно-

му номері. Нумо до забави, але 
якщо навіть цього разу вам не 
пощастить перемогти, не за-
смучуйтеся! Адже попереду на 
вас чекають нові цікаві розі-
граші від «Перевесла». 
Залишайтеся з нами, пишіть, 
яким хочете бачити наше ви-
дання, і ВСЕ У НАС ВИЙДЕ!

Конкурс від «П'ятачка»!

08420, Україна 
Київська обл., Переяслав-Хмельницький 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 Баришівський, 
Броварський, Згурівський, Яготинський  і 
Переяслав-Хмельницький райони. 
Віддруковано в ПП «Видавництво«Слово».
Наклад - 3000 примірників.

Група 
компаній 
«НИВА

ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» 

ВІДДІЛ 
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ:

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ:
Бутович Олександр Миколайович 

+ 38 (050) 351-72-99 

Спеціалісти відділу:
Помінчук Людмила Андріївна  

+ 38 (050) 431-48-71 
Ворона Олександра Миколаївна 
Демків Анастасія Ярославівна 
Ковальова Дар’я Анатоліївна 
Юденко Владислав Михайлович 

+ 38 (099) 610-17-88 

Адміністратори відділу:
Андрійченко Ніна Павлівна 
с. Любомирівка, с. Вознесенське    

+38 (050) 922-93-84
Біляк Марія Володимирівна    

с. Переяславське,  с. Яблуневе 
+ 38 (097) 468-85-55

Карпенко Галина Іванівна 
с. Сомкова Долина  

+ 38 (095) 107-34-30
Кіктенко Віра Михайлівна     

с. Положаї, с. Дениси
+ 38 (099) 647-84-72

Клименко Валентина Іванівна 
с. Нова Оржиця

+ 38 (095) 273-55-24
Козак Валентина Василівна 

с. Стара Оржиця  
+ 38 (066) 228-52-40

Круглова Валентина Іванівна  
с. Ничипорівка 

+ 38 (063) 109-12-85
Семесько Людмила Іванівна   
с. Сотниківка
+ 38 (095) 222-57-52

Сидоренко Тамара Іванівна 
 с. Гостролуччя
+ 38 (095) 885-05-98

Хамбір Тетяна Вікторівна 
с. Русанів 

+ 38 (067) 698-06-37
Левченко Людмила Миколаївна 

с. Студеники, с. Козлів 
+ 38 (067) 285-26-50

Кухов Олександр Іванович 
 с. Лозовий Яр
+ 38 (095) 377-15-80

Тихий Іван Петрович 
с. Семенівка  

+ 38 (066) 559-73-42  
«Шануємо землю -  

працюємодля людей»

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ




