«Нива» продовжує славну традицію - дарувати
своїм пайовикам продуктові набори, які для
багатьох з людей у складних життєвих умовах є
справді рятівними.
Про це та багато іншого - читайте на 4 стор
газети...

Нова прописка чергового магазину
«П'ятачок» - у м. Гостомель. На стор. 2 можна
також дізнатися про всі адреси магазинів
вишуканої мережі нашої продукції...

«Не хлібом єдиним живе людина», - гласить
давня мудрість, і навіть не лише нашими
м'ясними виробами. Група компаній «Нива
Переяславщини» серед багатьох благодійних
проектів вважає честю підтримувати молоде
покоління і особливо у сфері пропаганди
здорового способу життя ... - стор. 6!

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

Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній
«Нива Переяславщини» №2(20) від 5 лютого 2022 року

До Дня Святого Валентина

Поцілунок

Життя текло - сумне, одноманітне
Та в мить одну немов з Небес дарунок! Мене до тебе притягло магнітом
І стався ... той ...єдиний поцілунок!
І ніби сонце землю спопелило
І ніби зорі яскравіші стали Сховала погляд ти сором'язливо
І цим повік у себе закохала...
Шалено серце в грудях стугоніло
І я не міг нічого вже сказати,
О, Боже, як мені хотілось,
Тебе і вдруге там поцілувати!

..Та час минув ... і всі шляхи закриті
Ти стала інша - я чудово знаю...
Якби ж я міг ті повернути миті,
І розповісти, як тебе кохаю!
...Життя тече - сумне, одноманітне
І ти не мій Небес святий дарунок...
Та може нас притягне ще магнітом, Щоб повторити той найкращий
поцілунок?!
Михайло Нанінець, 08.12.2021
Шановні читачі! Трепетно і ніжно
бережіть своє кохання, не бійтеся
зізнаватися у своїх почуттях, щоб не
жалкувати усе життя, що згубили
своє щастя!
Зі святом! З Днем Святого Валентина!

Відлуння свята!

ПАЙОВИКАМ -

2

К

ОРОТКИМ
РЯДКОМ

У Яготині побудують
компресорну станцію

Державне підприємство «НВКГ
«Зоря»-«Машпроект», що входить
до складу Укроборонпрому, активно
займається будівництвом у Яготині
нової компресорної станції, яка
задовольнить потреби в газі всієї
Київської області.
Як передає Укрінформ, про це
повідомили в пресслужбі ДК «Укроборонпром».
Зазначається, що реконструкція компресорної станції «Яготин»
упродовж довгого періоду була заблокована, але за останні півроку
«Зоря»-«Машпроект» разом з приватними компаніями здійснили більшу частину робіт - збудували три з
чотирьох газоперекачувальних агрегатів.
Реконструкція
компресорної
станції «Яготин» здійснюється на
замовлення акціонерного товариства «Укртрансгаз». Передбачається,
що її потужність сягне 50 млн м3 на
добу, а новий цех буде введений в експлуатацію вже за рік.

Невелике місто Гостомель побачило за 527 років свого існування багато. Бачив
Гостомель князів литовських і польських, зустрічав козацьку добу, зазнав утисків
Московії, махав мечем разом із гайдамаками, будував літаки на ДП «Антонов»
та відправляв їх у політ із міжнародного аеропорту «Гостомель». Нині живе
містечко своїм тихим життям, пишається минувшиною, служить людям, які його
прикрашають і мріє про щасливе майбутнє. Не претендуємо на якусь видатну
роль у його історії, але віднедавна ТМ «П’ятачок» стала частиною його життя...

«П’ЯТАЧОК» ПОСЕЛИВСЯ В ГОСТОМЕЛІ

Гостомелі робитиме ваше життя
затишнішим, кращим, зручнішим
і смачним, а у місті з’явилася нова
зупинка під назвою «П’ятачок»!
Нагадаємо
адреси
фірмових
магазинів ТМ “П’ятачок”:

У Києві розпочали
відкритий конкурс на
«Новий магазин уже 33 у ме- варіант, аби приміщення було
створення пам’ятника борщу режі нашої фірмової торгівлі. Ми якимось особливим. Головний
Ініціатором ідеї став кухар Євген
Клопотенко, повідомляють на сайті
Київради.
Пам’ятник хочуть створити для
популяризації борщу не лише як невід’ємної страви української кухні, а
й «частини української спадщини та
маркера національної ідентичності».
Український борщ потрапив до
списку найсмачніших перших страв
світу.
Подати заявки можна до 28 лютого, для цього потрібно заповнити
форму.
Художники та художниці можуть
запропонувати скульптуру, скульптурну, світлову, звукову або мультимедійну інсталяцію, або ж лендарт.
У Київраді вважають, що це може
залучити до Києва гастротуристів.
Його збудують за гроші меценатів.

До Києва привезли
найстаріший український
прапор

До 30-річчя Державного прапору України у Національному музеї
історії України у Другій світовій війні представили найстаріший збережений прапор України в національних кольорах. Цей стяг був свідком
перших кроків України на шляху
розбудови власного війська та державності.
Одним із 2500 делегатів з’їзду
був полковник армії УНР, політичний діяч Володимир Кедровський.
Він зберіг раритет, а його син Юрій
передав пам’ятку на зберігання до
скарбниці Українського музею у
Нью-Йорку. Подія відбулася у просторі
українсько-американського виставкового проєкту «За волю
України!».

намагаємось задовольнити найвибагливіші смаки наших споживачів.
Хоча побутує думка, що споживач
більше тяжіє до супермаркетів, але
наш досвід переконує у зворотному.
Люди завжди любитимуть невеличкі м’ясні крамнички поруч із домом,
де знайомі продавчині добре знають
їх уподобання. Окрім того продукція тут дуже свіжа. Завозиться вона
тричі на тиждень, асортимент широкий, починаючи від різноманіття
варених ковбас, сосисок та сардельок, закінчуючи чевапчичами чи
купатами. За 14 років існування
торгова марка «П’ятачок» добре
вивчила смаки споживачів. Ми чудово розуміємо, що уподобання та
можливості людей різні, тому враховуємо потреби кожного. Хтось
придбає сиров’ялену ковбаску,
хтось полюбляє кров’янку, тому
ми намагаємось забезпечити найвишуканіші смаки та будь-який гаманець. А ще запропонуємо легкий
перекус із хотдога із кавою: булочка
може бути біла чи чорна, сосиска копчена чи звичайна, а ще - соуси
на будь-який смак.
Окрім того, саме приміщення
магазину відрізняється, бо ми
проводимо ребрендинг, відійшли від
колишніх стандартних приміщень у
квадратики і кожного разу шукаємо

слоган бренду «П’ятачок»: «Живіть
смачно!», і ця концепція втілена
у всьому - повинно бути корисно,
доступно, комфортно і затишно, бо
саме це додає смаку нашому життю.
У
магазину
Гостомеля
є
особлива
родзинка,
бо він ще і зупинка
громадського транспорту. За
домовленістю із місцевою
владою ми збудували такий
комплекс, тепер від дощу,
снігу та пронизливого вітру
мешканців
мікрорайону
захищає наш навіс, а у місті
з’явилася нова автобусна
зупинка – «П’ятачок», так коментує появу нового
магазину
фінансовий
директор компанії, куратор
напряму
м’ясопереробки
Олександр
Миколайович
Кучер.
Із восьмої години ранку
до восьмої години вечора
наші продавці Наталія Валеріївна
Москаленко та Надія Миколаївна
Хоменко зустрінуть вас посмішкою,
запропонують найсвіжіші смаколики, зігріють добрим словом і
обслужать, як найдорожчих гостей.
Знаходиться магазин за адресою
вулиця Остромирська, 32.
Відтепер ТМ «П’ятачок» у

м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
79
м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
2/13
м. Бровари, вул. Короленка (біля буд.
51)
м. Боярка, вул. Хрещатик, 2 б
м. Бородянка, вул. Центральна, 365 а
м. Березань, вул. Березанський
шлях, 2/4
м. Березань, вул. Шевченківський
шлях, 135г
м. Вишневе, вул. Європейська, 47
м. Київ, вул. Садова, 64 буд. 33
м. Київ, вул. Олени Пчілки, 3 д,
приміщення 1/7
м. Обухів, вул. Київська, 119
м. Переяслав-Хмельницький, вул.
Шкільна, 40 а
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Б.
Хмельницького, 111
м. Переяслав-Хмельницький, вул.
Б.Хмельницького, 32
м. Яготин, вул. Незалежності, 102а

м. Яготин, вул. Незалежності, 2
м. Яготин, вул. Вокзальна,11-А
смт Баришівка, вул. Богдана
Хмельницького,20-22
смт Баришівка, вул. Софіївська, 34
смт Гостомель, вул. Остромирська
(біля буд.№32)
смт Згурівка, вул. Центральна, 4
смт
Макарів,
вул.
Димитрія
Ростовського (біля універмагу)
с. Переяславське, вул. Привокзальна,
2, Переяслав-Хмельницький р-н
с. Переяславське, вул. Привокзальна
(біля з/д вокзалу), ПереяславХмельницький р-н
с. Морозівка, вул. Садова 26,
Баришівський район
с. Семенівка, вул. Центральна, 9,
Баришівський район
с. Студеники, вул. Переяславська,
біля Будинку культури Переяслав
-Хмельницький
с. Циблі, вул. Шевченка, 41
с. Рогозів, вул. Центральна
с. Русанів, вул. Київська
с. Григорівка, вул. Щаслива (біля
буд. 36А)
«Перевесло» №2(20)
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Група компаній «Нива Переяславщини» являє собою вертикально-інтегровану бізнес-модель, що дозволяє реалізувати стратегію ефективного розвитку
компанії з максимізацією доданої вартості на всіх етапах бізнес-процесу: вирощування та зберігання зернових - виробництво комбікормів - відгодівля свиней
- забій та м'ясопереробка - реалізація продукції ТМ "П'ятачок" у власній торгівельній мережі та через дистриб'юторів.

Власне рослинництво задовольняє потреби Групи компаній «Нива
Переяславщини» в сировині для виробництва комбікормів та надає
можливість заробляти на продажу
зернових культур.
Протягом 23-х років
успішно працюємо на території 23 сільських рад,
що входять до п’яти районів лівобережжя Київщини. У даний час загальна
площа в обробці становить понад 23 000 га ріллі,
більше 6000 орендованих
нами паїв у громадян, які
довірили нам свої землі.
Уклавши більше 8 тисяч
довгострокових договорів
оренди, з 2015 року Група
компаній пішла назустріч
пайовикам,
піднявши
орендну плату з 5% до 9%
від нормативної грошової
оцінки землі, в 2017 році
до 11%, в 2019 році до 12%.
Нині - 16 відсотків!

Група
компаній
«Нива Переяславщини» володіє власним забійним цехом
і цехом по виробництву м’ясної продукції.
Створена
бізнес-модель
дозволяє Групі компаній
«Нива Переяславщини» контролювати якість кінцевої продукції на всіх
рівнях виробничого
процесу.
А також з допомогою
управління
ефективністю на
кожному етапі виробництва досягати
високих показників
рентабельності
продукції.

Група компаній «Нива Переяславщини» здійснює відрахування податків та зборів до бюджетів
різних рівнів, що дає змогу оцінювати підприємство як «бюджетоутворююче», яке знаходиться в рейтингу ТОП-20 найбільших платників податків серед аграрних підприємств України.
Протягом 2019 року нами сплачено до бюджетів всіх рівнів понад 200 млн гривень., протягом
2020 року сплачено понад 300 млн гривень. З моменту заснування соціальна відповідальність і
допомога місцевим громадам є одним із пріоритетів роботи Групи компаній.

НАШ ДЕСАНТ У ТРУСКАВЦІ!
Зима
для
аграріїв - сезон особливий. Уже зібрана і
направлена до елеваторів качаниста, завершена оранка та
дискування, озимина
спокійно собі спить у
теплій сніговій ковдрі,
накопичуючи
вологу
та збираючи сили до
весни...

25лютого
грудня2022
2021року
року
від 5
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тже, час і хліборобам
перепочити і підго-

ходиться у визнаному курортному місті Трускавець.

туватися до наступного працьовитого та урожайного
року. Група компаній «Нива
Переяславщини» використовує цей час для навчання
та оздоровлення своїх працівників.
«Щороку практикуємо
організацію навчання для
співробітників компанії у
якомусь особливому місці,
де, окрім поповнення знань,
можна ще і оздоровитись.
Цього разу обрали «Перлину Прикарпаття», що зна-

Зазвичай направляємо туди
спеціалістів із підрозділу
рослинництва: водіїв, трактористів, підсобних працівників, але зараз також обрали співробітників елеваторного господарства, технологів із вирощування тварин,
працівників тваринницького комплексу, лабораторії,
продавців, будівельників,
ремонтників, механізаторів
і кухарів. Словом, наша різнопланова команда отримала можливість підтягнути

свої знання та паралельно
навіть пройти якісь процедури. Всього 33 працівники компанії, дехто навіть
із дружиною та дитиною,
мають змогу оздоровитись.
Це частина нашої програми корпоративної соціальної відповідальності щодо
колег і нам приємно, що
маємо таку змогу, бо люди
– це найголовніший капітал
компанії і мірило її успішності. Якщо підприємство
має можливості не тільки
стабільно виконувати прямі
виробничі обов’язки, сумлінно платити податки, розвивати громади, у яких
працює, і при цьому платити гідну заробітну плату
та підтримувати своїх працівників, я вважаю, що це
соціально відповідальний
бізнес, який правильно розвивається і має достойне
майбутнє», - зазначає директор Групи компаній Віталій
Шакель.
Приймав десант «Ниви»
курортний Трускавець широко відкритими обіймами,
невеличким снігом, морозом і теплою обстановкою
у самому санаторії. Навчались працівники сучасним
тенденціям та інноваціям

у галузі охорони праці та
безпеки виробництва, випробовували свої знання
на практиці через ділові
ігри та тренінги, вправлялися із надання першої допомоги, і всі зійшлися на
тому, що знання корисні, а
в приємній дружній обстановці ще і дуже доступні.
Усі організаційні питання
взяв на себе відділ охорони
праці «Ниви Переяславщини», тому працівники ще і
надійно захищені.
Також «Перлина Прикарпаття» порадувала чудовим
видом із вікна, бо знаходиться якраз біля водосховища, напоїла цілющою водою із бювету, забезпечила
теплі хвойні ванни та озокерит, розслабила масажем і
надихнула відпочинком.
Настрій у нас піднесений, харчування чудове,
шкода, правда, що не можна
залишитися на довше. Але
такі думки приходять хіба
що на кілька хвилин, бо
вдома чекає родина і полечко, спрагле до робочих рук
після зими. Так що десант
«Ниви» відпочине кілька
тижнів і повернеться, щоб
виконувати свої обов’язки і
чекати нових поїздок!
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ЦЬОГОРІЧ У «НИВИ»
ДОДАЛОСЯ ДІТОЧОК!

е вони чекають вдома мам і тат після напружених робочих днів, це вони забирають на себе повністю усі вечори, вони володіють
нашими вихідними і відпустками, нашими думками і вони головні, за кого ми молимось щовечора. Зрештою усі наші робочі будні, наша праця
і досягнення – для них, заради них. Ми навіть не
хочемо зараз казати скільки хлопчиків і дівчаток,
бо разом зі всіма своїми забаганками, витівками і
вередами – вони наше найбільше щастя!
Передноворічні дні – чудовий час, аби порахувати скільки їх у нас. Є родини, де одна дити-

га вимірювали довжину удава: двоє слоненят, 5
мавпочок та 38 папуг. Ми міряли діточок – подарунками. Щиро бажаємо, аби кожен день їхнього життя був дарунком долі, а ми будемо намагатись зробити їх життя яскравим, щасливим
і солодким.
Ну і звичайно, кому як не Дідусю Морозу
та його внучці Снігуроньці вручати подарунки
батькам, бо у дитинстві співробітників саме вони
були головними новорічними персонажами.
Цьогорічні святкові дідусь та внучка були ну
дуже схожими на казкових. Щоправда «дідусь»
дуже молодо виглядав, а внучка дуже схожа на
модель, та воно і не дивно, бо перед новорічними святами дуже хочеться казки.
«Щороку «Нива Переяславщини» вітає діточок співробітників подарунками. Зазвичай ми ще
влітку даруємо можливість дітям компанії відпочити на березі моря, але коронавірус у цьому
році не дозволив це зробити. Ми дуже сподіваємось, що 2022 рік змінить ситуацію і ми повеземо дітей до моря. А перед святами традиційно

Зазвичай напередодні Нового року
підприємства підбивають підсумки. Як сільськогосподарська компанія
«Нива Переяславщини» повинна говорити про результати в рослинництві,
збільшення поголів’я, сплату податків, введення у дію нових виробничих
потужностей, допомогу громадам і
благодійність, - і ми про це обов’язково
скажемо. Треба тільки якийсь час, щоб
було усе пораховано! Зараз ми хочемо
сказати про ще один важливий результат цього року, - нас побільшало! І
мова зовсім не про співробітників компанії, хоча і тут ми зростаємо. Мова
про найдорожчий здобуток компанії –
наших діточок

подарунки отримали 1074 діточок наших колег,
а це на 74 більше, аніж минулого року. Окрім
цукерок у пакуночку є розмальовка-магнітик –
наше традиційне поросятко, яке діти зможуть
розфарбувати і додати до колекції магнітів на
холодильнику. Від імені власника компанії Олександра Мостіпана щиро вітаємо наймолодших
на, навколо якої крутиться увесь світ, найчастіше співробітників компанії із чудовими святами.
Нехай Новий рік стане ще одним роком ве– двоє, але є родини, де діточок п’ятеро! Багатодітні чи не дуже – родини – це головний наш селого і щасливого дитинства, нехай заняття
капітал і найперше досягнення, бо зрештою цю у школі чи вузі будуть захоплюючими і ведуть
велику машину під назвою «Нива» запускають у до знань. Віримо, що наступний 2022 рік принесе нові здобутки, досягнення і поповнення
рух людські руки.
Думка, як рахуються діточки, щоб нікого до кожного дому та великої «нивівської» родине пропустити, виникла відразу. Пам’ятаєте, ни!», - зазначив директор компанії Віталій Шаяк у мультфільмі слоненя, мавпочка та папу- кель.
ка то чудова робота – даЗадовго до Нового року розпочи- І ось коли вже майже все зроблено, нашого центрального офісу їх рорувати щастя, особливо, нає роботу Ольга Сергіївна Вовк, залишається ще одне завдання – звезли по освітніх закладах і вруякщо це дарунки дітям. багаторічна помічниця Олександра вигадати іграшку. Кожного разу це чили кожному учню.
До вітань дітворі приєднується
Група компаній «Нива Переяслав- Олексійовича Мостіпана, саме вона було щось інше. Цьогоріч на дітвощини» багато років поспіль вико- підбирає цукерки, комбінує, щоб ру чекав магнітик - П’ятачок, якого директор компанії Віталій Шакель:
- Практика вітати із Новим роком
нує цю приємну місію, а співробіт- задовольнити
найвибагливіший можна розмалювати та прикріпити
та Різдвом Христовим дітей у громаники компанії на кілька тижнів смак. Потім до роботи береться ди- на холодильник.
А от примандрували подарунки до дах, де ми працюємо, з’явилася раперетворюються на казкових зайнер, бо не тільки солодощі, але
чарівників...
і пакування повинно бути належне. наших дітей аж із Одеси. А вже із зом з появою у компанії Благодійно-

Я

У КОЖНОМУ ДАРУНКУ - ЩАСТЯ!
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акуночки, які співробітники Групи
компаній розносять уже 22 місяці поспіль,
важко назвати подарунками, бо у них немає нічого
особливого, тут звичайні
продукти: тушонка, паштет,
каша з м’ясом, макарони,
борошно, олія, цукор, хлібо-булочні вироби… Але
люди, до яких ми приходили 6 січня у домівки, казали,
що «ви принесли подарунки і Різдво у хату». У цей
день наші колеги відвідали

165 домівок, стільки ж разів
привітали із Різдвом і побажали щастя та здоров’я.
Кожного разу ми обираємо якесь із сіл, щоб не
тільки рознести подарунки, щоб поспілкуватися і
принести хвилини радості,
цей раз був присвячений
Семенівці та Лелякам. Це ті
села, де людей, які отримують наші продовольчі набори, найбільше, аж 21 особа.
Серед них: учасників війни – 8 осіб, 4 – дітей війни,
решта – одинокі пенсіонери. Найповажнішій жительці села – Єфросинії Макарівні Березюк – 98 років!
Більшість 1930-1934 років

народження, їх вік доходить
до 90 років.
Разом із нами мандрували
Іван Петрович Тихий, адміністратор, який працює
із пайовиками «Ниви Переяславщини», очільник Благодійного фонду компанії
Анатолій Федорович Єшенко, староста села Валентина Михайлівна Жеребко.
Феодосія Микитівна Іллюшко усе життя пропрацювала у Семенівці у ланці
го фонду. Щороку на початку грудня отримуємо від директорів шкіл
списки дітей і готуємо подарунки
для кожного учня. Напередодні свят
пакунки помандрували до 17 шкіл
у п’яти різних громадах Київщини,
їх також отримали діти працівників
компанії. Всього 3 313 подарунків
на суму 617 тисяч гривень. Хоче-

від
лютого
від525
грудня2022
2021року
року

Новий рік – це особливий час, коли із
багатьох моментів складається магія.
Вона у сніговій заметілі, що береться
хтозна звідки, у сяючих вогнях ялинки,
у несподіваних гостях, у віншуваннях
колядників і, звичайно, у подарунках...

та на фермі і щиро бажала
щастя усім діточкам, нехай слова 92 річної бабусі
справдяться і всі діточки
будуть щасливими.
Катерина
Трохимівна
Гресько - це бібліотекар села
із 40 річним стажем роботи
на одному місці. Розповідаючи про себе, розчулено
говорила про свою любов
до читання, про чоловіка
Віктора Вікторовича, який
працював раніше головою
профспілки у колгоспі.
«Коли збирався на нараду у район, то казав, що
сьогодні галстук не давай,
бо будуть лаяти, молоко на
фермі «упало», то якось незручно: лають, а я у галстуці.

мо, щоб разом із солодощами діти
отримали і найкращі побажання
від власника компанії Олександра
Мостіпана та всіх співробітників
підприємства. Нехай ваше дитинство буде незабутнім, дні навчання
дадуть можливість зробити гарний
старт у житті, а шкільні будні будуть наповнені новими відкриття-

Але то рідко бувало, частіше все-таки одягав», - розказує Катерина Трохимівна. А ще наш день сьогодні
зробила улюблена книга
досвідченого бібліотекаря –

ми і знахідками. Щастя і веселих
свят сердечно зичить уся компанія
«Нива Переяславщини».
Коронавірусні обмеження цього
року, можливо, і не дозволили провести велелюдних святкувань для
всієї школи, але подарунки вручили
дітям у класах, ми раді, що солодощі таки потрапили до кожної дити-

« І один у полі воїн» Юрія
Дольд-Михайлика, бо було
це дуже символічно: багато
хто протистоїть життєвим
випробуванням сам, і силу
для протистояння ці люди
шукають у собі.
Дуже хочеться дожити
до такої пори, коли держава візьме на себе опіку над
людьми, які поклали життя, працюючи на неї, коли
турбота про стареньких не
буде у добрій волі благодійників, які взяли на себе цю
місію добровільно, а стане
нормою життя держави.
І ще один важливий висновок ми зробили: людина
– це не тільки тіло, це дух.
Сила волі, віра у себе, життєвий оптимізм дозволяє
пережити труднощі. Саме
ці якості ми побачили у
всіх, кого відвідували. Ми
щасливі, що маємо можливість прийти і принести
у дім кожного з них радість
і кілька хвилин приємного
спілкування, примноживши
тим самим магію Різдва!

ни і нам навіть прислали фото вже
розмальованих поросят.
А ще із кожного пакунку, щойно
його відкриють, випурхне велетенське щастя, можливо його і не можна побачити, але воно відчуватиметься упродовж усього року.
Ми цього щиро бажаємо!
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и
можете
запитати,
яке
відношення
має
сільськогосподарська
компанія
до
спорту, а ми відповімо, що пряме і
безпосереднє, бо багато років поспіль
«Нива Переяславщини» підтримує
здоровий спортивний дух у колективі

цій і навіть змушують повірити у себе.
Керівництво компанії і далі підтримуватиме
прагнення співробітників та жителів громад
розвиватися, тим паче, що у селі Переяславське Студениківської громади у 2022 році завершується будівництво сучасного стадіону, і як
знати, можливо, ми подумаємо над створенням і
команди компанії, в усякому разі можливості та
бажання для цього у нас є», - коментує спортивні
події директор Групи компаній Віталій Шакель.
А ми хочемо познайомити вас із результатами
новорічно-різдвяного турніру з футзалу серед
гравців 2011-2012 років народження на призи
«Ниви Переяславщини».
Шість команд-учасниць, представляли чи не
всі довколишні територіальні громади: Яготинську, Згурівську, Березанську, Переяславську та

«НИВА» НОВОРІЧНО-СПОРТИВНА
Студениківську, так що турнір став уже міжрайонним.
З першої і до останньої хвилини ігрового часу
на майданчику точилась запекла боротьба, а
Турбота про головний потенціал компанії гравці намагалися всіма силами принести пере– співробітників – одне із пріоритетних могу своїй команді. Дарма, що футболістам 9- 10
завдань компанії, тож для нас важливі не лише років, але бачили б ви скільки азарту і волі до
виробничі показники, але і настрій співробіт- перемоги продемонстрували спортсмени.
ників, їх позитивне ставлення до життя, колективний корпоративний дух. Саме тому намагаємось всіляко підтримувати цей настрій. Ну і,
звичайно, культивуємо дбайливе ставлення до
свого здоров’я, в тому числі й заняття спортом.
А так, як 95% відсотків співробітників чоловіки,
то головним видом спорту для нас є футбол. Традиційно до Дня Незалежності України проводимо турнір між виробничими підрозділами компанії, і тут розгораються справжні пристрасті.
Також підтримуємо футбольну команду «Нива
Переяславщини» зі Згурівщини, яка бере участь
у змаганнях відкритого чемпіонату Переяславщини з футзалу.
Під час новорічно-різдвяних канікул традиційно радуємо учасників та гостей видовищними
спортивними змаганнями на призи компанії в
Команди було розділено на дві підгрупи, переспортивному залі Яготинської ДЮСШ.
Дуже добре, що кількість любителів цього можці яких розіграли між собою I-II місця. Ковиду спорту з роками не меншає, а нам приємно манди, які посіли другі позиції в групах, позмаусвідомлювати, що наші зусилля дозволяють по- галися за III місце в турнірі.
кращити фізичну форму, викликають бурю емо-

«

Отже, у фіналі зустрілись команди «Дружба» з
м. Березань та «Згурівка-ДЮСШ». Гра видалася
напруженою та завершилася з рахунком 1:4 на
користь команди «Дружба», срібними призерами
змагань стала команда Згурівської ДЮСШ.
На третьому місці із вагомою перемогою 3:0
опинилася команда «Переяславське» Студениківської ТГ, яка переграла Переяславський
«Матадор».
П’яте місце розділили між собою команди Яготинської ДЮСШ та «Згурівка».
Це якраз той випадок, коли хотілося, щоб переможцями був кожен, бо непідробні емоції захоплювали гравців від першої до останньої хвилини. Але врешті задоволені були всі учасники
дійства, як юні гравці, так і їх тренери, адже про
нагороди учасникам турніру завчасно потурбувався головний організатор і спонсор різдвяного
турніру Група компаній «Нива Переяславщини».
Вручаючи нагороди, директор із питань рослинництва компанії Станіслав Кошіль, бажав
юним спортсменам яскравих перемог, блискучих
перспектив і щасливого Нового року!
Без подарунків не залишився ніхто. Кубки,
дипломи, медалі отримали призери, а команди
- футбольні м’ячі. Кращі гравці команд отримали цінні подарунки. Організатори також потурбувались і про харчування для всіх юних спортсменів.

ЯК ШКОЛЯРИКИ «НИВУ» ВІТАЛИ

Понеділок, мабуть, на всіх підприємствах дуже схожий. Роботи
після вихідних – ніколи вгору глянути. Завдань, що і за рік не переробиш,
особливо наприкінці грудня. Так і здається, що усі твої справи навмисне
ждали цих завантажених по самі вінця днів, щоб на тебе звалитися. А ще
у кожному підрозділі «Ниви Переяславщини» понеділок – день виробничої
наради, тому день вимагав суцільної зосередженості і відповідальності,
але це тільки до того часу, поки до нивівського подвір’я не доїхали
пустотливі школярики із нашої підшефної школи у Двірківщині...

Т

реба сказати, що нас
поєднує давня дружба, бо саме «Нива
Переяславщини» утеплила
заклад, допомогла із сантехнікою і опаленням, додала
фасаду фарб і чудесного зеленого кольору, і тільки тиждень тому закінчила роботи
із перекриття даху їдальні.
А скажемо вам по секрету,
що дітвора їдальню любить
майже так само, як і спортзал: тут і пиріжки смачні, і
всім разом зібратися можна.

Малеча швидко освоїлася і навіть встигла розігнати виробничу напругу дня.
Діти зробили цей день насиченим усмішками, радістю,
щасливими побажаннями.

Вітали з усіма зимовими
святами - від Андрія до Василя, бажали врожаїв і достатку, і навіть розповіли
віршовану історію співпраці компанії та Двірківщин«Перевесло»
«Перевесло» №2(20)
№1(19)

ВІД НАС!
«ТЕРИТОРІЯ П'ЯТАЧКА!

Р

озгадувати кросворди люблять практично всі, незалежно від віку: і дорослі й
діти. Як ви гадаєте, чому? Відповідь
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“НИВА» ЛЮБИТЬ КМІТЛИВИХ!

ді він не був надто складним, але
головна інтрига полягала в тому,
що дійство відбувалось... у переддень Нового року. І коли одні наші
читачі уже готували традиційний
салат «Олів’є», інші билися над
розгадкою зачарованих клітинок...
Ми були приємно здивовані кількістю учасників! І хоча напередодні домовлялися про відзначення
трьох переможців, та на те й Новий
рік, щоб здійснилися заповітні бажання: керівництво компанії після закритої наради із «П’ятачком»
вирішило нагородити усіх сімох!
Ось їхні прізвища:
1. Людмила Степанівна Кучмій,
с. Двірківщина;
2. Лідія Василівна Аврамець, с.

чити улюблений смаколик читачів
«Перевесла».
«Корпоративна газета випускається вже другий рік, бо прагнемо, аби
наші партнери, пайовики, були поінформовані про справи компанії, про
наше життя і досягнення. Водночас
намагаємось, щоб якомога більше
людей побачило себе на її сторінках,
бо усі ми разом – одна велика родина. Приємно, що новорічний номер
газети приніс і перемогу любителям
кросвордів, а ТМ «П’ятачок» винагородила їх кмітливість обраними
призами. Нехай смакує наша продукція, нехай буде здоровим кожен
пайовик «Ниви Переяславщини»,
а 2022 рік дозволить подарувати
більше досягнень компанії і більше перемог пайовикам!», - зазначив
нець, с. Стара Оржиця;
директор компанії Віталій Шакель.
5. Оксана Миколаївна Холявко, с.
Редакція видання «Перевесло»
Григорівка;
шле усім читачам найкращі поба6. Галина Іванівна Рибачук, с. жання! Ви – наші найкращі шанупроста: розгадувати кросворди веДвірківщина;
село, цікаво, корисно і захоплююче!
7. Михайло Іванович
Кросворди — відмінна розминка
Шатун, с. Сомкова
для розуму!
Долина.
Саме слово «кросворд», означає:
Переможцям вручиcross – перетин і word – слово, толи іменний сертифікат
бто «перетин слів». Вважається,
і дали право самим
що перший кросворд склав англійобрати смаколики. Усі
ський журналіст Артур Уїнн. Цей
вони отримали свої
кросворд надрукували 21 грудня
призи у фірмових ма1913 року в недільному випуску
газинах «П’ятачок»,
Нью-Йоркської газети «Уорлд».
найближчих до дому,
Тому саме ця дата сьогодні ввачи машинах виїзної
жається офіційною датою створенторгівлі, і з нетерпіння першого кросворду.
ням чекають наступНавіщо така довга передмова? них номерів газети!
логічно зауважите ви! Бо у остан- Переяславське;
Смаки переможців
ньому номері наша корпоративна
найрізноманітніші:
чевапчичі, соси- вальники і ми вас страшенно люби3. Надія Петрівна Царьова, с.
газета «Перевесло» заохотила своїх Сомкова Долина;
ски, сиров’ялена ковбаса, паштети, мо! Вірте у себе, у свою перемогу, і
прихильників розгадати кросворд
4. Світлана Леонідівна Черепи- консерви «Гречана каша з м’ясом», у вас повірить Всесвіт!
«Літак Святого Миколая». Насправтак що ми навіть не змогли визнаської громади. Ішлося про шами, і звучали злагоджено
прийдешній рік був роком
допомогу ФАПам, селу, роз- та складно?
миру і вашого щасливочищення снігу і вивезення
Та найбільше присутго дитинства, щоб благосміття, подарунки одино- ніх полонила традиційна
получчя родин дозволило
ким людям і ремонт дороги. українська коза, з якою не
кожній дитині насолодитиТа найголовніше дякували дуже ґречно повелися в
ся цим прекрасним часом,
школярі за утеплення, про- українському фольклорі, та
шкільними роками.
ектор, ремонт та обладнан- яка зрештою спокусилася
Для «Ниви Переяславщиня спортивно-оздоровчого на ковбасу та смаколики гони» допомога школам та
комплексу та даху їдальні. сподарів і передумала помисадочкам завжди буде пріоІ як тільки такі непрості бу- рати. Коза, вірніше козеня,
ритетним напрямком бладівельні роботи стали вір- було таке забавне та весегодійності, бо вкладаючи у
дітей, ми прокладаємо дорогу майбутньому», - зазначив Олександр Олексійович.
ле, що ледь не всі кинулися
його захищати від стрільця,
і були щиро раді, що смаковиті дарунки перемогли усі
неприємності.
Дякували дітям за виступ
щедрими аплодисментами,
а власник компанії «Нива
Переяславщини» Олександр
Мостіпан та директор
Віталій Шакель привітали
зі святами та обдарували
подарунками.
«Щиро бажаємо, аби
від
лютого
від525
грудня2022
2021року
року
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ЖІНКА! КРИК ДУШІ!
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БІЛИЙ ВІРШ
ЖІНОЧЕ СЕРЦЕ! Скільки часом у ньому болі, страждань, пережи- та що там казати... Бог наділив здатністю жінку заглядати далеко за обрій, бо на ній лежить відповідальність за продовження роду! Вона повинна бути певна перед тим, як
виносити і народити своє дитя, що в цьому часом жорстоко-неспокійном світі воно матиме право на життя! Ці роздуми не з'явилися з нічого - зовсім недавно до мене надіслала свій біль чудова жінка - Олеся
Анатоліївна Кисіль, яку Доля наділила ще й непростою ношею - вершити долі інших, бути слугою закону! Зізнаюся, одразу поставився
скептично до цієї ідеї, бо подібних «опусів» читав немало... Але коли
я побачив ці рядки, коли вчитався у їх глибину, то згадав давно забуту
фразу: «Чого хоче Жінка - того хоче Бог!». А саме Він промовляє її
устами, коли чоловіки втрачають здатність бачити неминуче! Жіноче
серце не лише плекає своїх дітей, але воно болить і за нашу природу,
відчуває байдужіть людей до найріднішого до них - середовища, звідки
живиться корінь роду...
О, як зітхає Земля наша, як вмивається сльозима, як дощами рясними...
Тужить, думи думає, до коли… її
будуть труїти …
Схаменіться люди!
Це Ваш дім, домівка – то невже
Ви вдома смітите повсюду..?
*****
Як ідеш ти на весні, як милує око
Як ідеш ти на весні по парку, що синій пролісок і білий ряст, і трава
зелена,
плекали з давнини,
Люди, хай милує й Ваше око та
Ти побачиш на узбіччі, між
краса
земна,
ковдрою, зітканою квітами чарівНе смітіть ви, бережіть, що отних пролісків та рясту,
римали
у спадок …
Сміття із пластикових бутилок
Як
і
далі
будете смітити, що пета стаканчиків.
вань за дітей, за їх майбутнє

Бережіть природу!

редасте у спадок, яку красу побачать Ваші діти?
...Гори пластику, квіти і дерева з
пластику й сміття?
То цього хоче Ваше серце і душа?!
Схаменіться люди!
*****
Як ідеш по місту, в сквері, парку люди, діточки - можуть відпочити.
Від метушні, невзгод, милуватись
краєвидом…
Бережіть, що в місті є,
Бережіть дерева, квіти, культурну спадщину, і парк, і сквери, створені місця для відпочинку, і лавки в
них…
Все те, що в спадок дітям можете Ви передати…
Бережіть, бо дому іншого та
Землі у нас немає, бережіть, що є
на даний час..

Минає час, і тільки в порівнянні,
ми можемо збагнути…
*****
Збережіть, надбане роками, виховуйте в собі кожен риси не погані…
І лиш тоді все зміниться навколо,
І лиш тоді збагнете Ви, що ідучи
взимку, влітку, восени чи навесні,
Ви милуватись будете, на втіху
серцю і душі,
Тим краєвидом, де сміття нема
навколо - серед квітів, парків,
скверів…
Як поважаєш себе, не смітиш і
бережеш усе навколо,
Де ти живеш, мрієш і ростеш, де
сміх дітей навколо...
Олеся Кисіль,
суддя Яготинського районного
суду Київської області
(фото авторки)

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

Веселі ювілеї прокотилися
теплою зливою у Козлові 60 років зустрів 21 січня Серга
Віталій Олексійович, 85-річчя
зустріли Барабаш Ніна Максимівна (24.01) та Стадник
Ганна Андріївна(26.01)!
Приєднуємося до побажань і
просимо прихильності долі до
ювілярів та многая-многая літа!
Паришків також вітав
своїх ювілярів. Це - Крамаренко Володимир Григорович
- 60-річний ювілей(01.01), Дубенець Ганна Петрівна - 80 років
(25.01) та Корж Микола Іванович - 90(01.01)! Хай доля квітчає
ваші шляхи барвінком і м’ятою,
а супроводжують у житті добре
здоров’я та любов рідних!

У с. Русанів 60 років
відзначили Розношенський Анатолій Мойсійович(04.01), Телендій Тетяна
Мойсеївна(06.01), Соловей
Сергій Петрович(08.01),
Карпенко Петро Григорович(09.01)! Хай Ваші наступні ювілеї будуть іще світлішими і радіснішими!

У тому ж таки Русанові
весело зустріли 70 - Пильтяй
Галина Федорівна(11.01), Литовченко Микола Васильович
(29.01), 80-річчя - Романенко
Ольга Денисівна(07.01), 90
років - Ряба Ольга Іванівна
(01.01), Слизюк Марія Захарівна(16.01)! Бажаємо ювілярам
щастя на кожну днину !

Село Яблуеве також
вітало ювілярів! 60-річчя
зустріли - Булига Олександр
Адамович (13.01), Жиляк
Василь Васильович(15.01),
70-ліття - Синебок Анатолій Сергійович(04.01)!
Бажаємо іще раз невичерпного оптимізму, миру і
радості!

Наші віншування
у сонячні оселі Яблуневого, де святкували Кравець
Уляна Петрівна (04.01),
Тимченко Ганна Михайлівна(06.01) та Григораш
Володимир Олександрович(13.01), які відзначили
80-річний ювілей!
Хай любов'ю будуть зігріті усі Ваші дні!

У с. Гостролуччя
зустрів (15.01) 70-річчя - Пащенко Василь Петрович,
80-річчя - Щербина Микола
Панасович (01.01) , Щербина Федір Федорович(25.01),
Карпенко Катерина Петрівна(26.01)!
Хай Бог оберігає вас своєю
Милістю!

Яцун Ганна Іванівна із Сомкової долини
має за плечима 70-річний
ювілей, який зустріла 11.01, а
її землячка Шведька Варвара
Іванівна - 29.01 відзачила 90!
Ми їх гречно вітаємо та
зичимо щастя у родину і
радість на кожну днину!

Наші зичення до
с. Двірківщина, де 06.01
святкував 70-річчя Красюк
Микола Панасович! Та до
сіл Стара Оржиця - де 17.01
Лутченко Марія Григорівна святкувала 90, і Нова Оржиця, де Ілющенко Надія
Іванівна - 70(24.01)! Хай буде
мир у серці і країні, хай буде
щастя у родині!

03.01
зустріла
70-ліття Жуль Валентина Григорівна, а
28.01 Козелецька Марія
Олексіївна відсвяткувала
90! Обидві - зі Студеників!
Многая-многая літа бажаємо, невичерпного оптимізму, миру і радості!
Хай щастя завжди іде поруч з Вами!

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 лютому очікуються магнітні бурі в такі дати: 4-5 лютого — очікується потужна магнітна буря, яка досягне рівня G1. Проте варто звернути увагу на те,
що це перші вихідні лютого: після активних січневих святкувань організм може бути послаблений.11-13 лютого — це найдовша магнітна буря лютого. Вона
триватиме три дні. Крім того, за рівнем важкості вона не поступається першій, тож будьте обережними. 20-23 лютого — в ці даті прогнозують незначні,
проте тривалі геомагнітні коливання. Хоч вони й не будуть такими потужними, слід все одно в ці дні звертати увагу на самопочуття.

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

