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Шановні друзі, дорогі земляки!
Ми напередодні чергового рубежу життя – планетою 

крокує Новий, 2022 рік! У ці дні годинникові 
стрілки не просто продовжать свій біг, вони почнуть 
відраховувати нову реальність нашого буття.

Астрологи вважають 2022 рік – ідеальним часом 
оновити життя! Нехай у цьому оновленому житті 
буде місце чудовому здоров’ю, злагодженій роботі, 
гарному настрою, блискучим перспективам і зовсім 
не буде місця хворобам і непорозумінням!  

Нехай невичерпна енергія Тигра, володаря року, 
насичує усі сфери життя, даруючи благополуччя 
родинам і нові досягнення у професійній діяльності!

Сердечно вітаю із Різдвом Христовим! Нехай 
новонароджений Ісус принесе у кожен дім благодать 
і гармонію! Хай повняться будинки веселощами і 
любов’ю, будуть здоровими та щасливими діти і 
благословенними усі рідні і друзі! 

Усім нашим партнерам – власникам паїв, зичимо 
доброго здоров’я, щасливих весен і зим, поваги від 
дітей, Божого благословення!

Миру -  оселі і державі, розквіту – підприємствам, 
удачі - кожному!

Щиро ваш, Олександр Мостіпан 

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

 «Сучасні технології, за якими 
працює компанія, формування ви-
сокопродуктивного племінного по-
голів’я, постійне зростання числа 
новонароджених поросят висунув 

перед компанією нові виклики. Ви-
никла потреба думати про покра-
щення вигодовування поросят. Ве-
лике гніздо (збільшення числа но-
вонароджених поросят)  дозволило 
отримати більшу  кількість припло-
ду, однак породило нестачу мате-
ринського молока для всіх новона-
роджених. Міцне здоров’я, розмір 
та однорідність приплоду – основ-
ні показники якості для свинарів. 
Досі, щоб розв’язати це питання, ми 
використовували свиноматок-мачух 
чи годувальниць, але тут теж є ри-
зик, бо не кожна тварина уживеться 
із чужими діточками, тому вивчив-
ши усі «за» і «проти» ми прийш-
ли до необхідності запровадження 
молочного вигодовування поросят, 
щоб  не відлучати тварин від мами 
та давати збалансоване харчування 
кожному новонародженому. Якісне 
м’ясо – це генетика, технологія та 
годівля на всіх етапах, тому дбати 
про це маємо із самого народження 
поросят. 

Звичайно, у впровадженні цьо-

го процесу дуже важлива роль 
професіонала, організатора. Нам 
приємно, що за тривалий час робо-
ти у тваринництві, ми виростили 
власну команду досвідчених і відда-

них справі технологів, що не боять-
ся розвиватись і прагнуть якомога 
професійніше виконувати свою ро-
боту», - коментує суть нововведен-
ня директор Групи компаній «Нива 
Переяславщини» Віталій Шакель.

 Розпочалася робота майже рік 
тому з експерименту щодо «молоч-
ної кухні» для поросят керівника 11 
тваринницького комплексу Олек-
сандра Рижкова. Він заходився 
разом зі своєю командою догодо-
вувати поросят вручну із присто-
сованих поїлок – 15 чашок моло-
ка, щоб оцінити результативність 
процесу. Згодом стало зрозуміло, 
що це ефективно і реально, з того 
часу розпочали вивчати досвід іно-
земних колег і шукати систему, яка 
максимально задовольнить наші ви-
моги. Шляхом аналізу пропозицій 
фірм із Німеччини, Нідерландів та 
Данії у цій царині, зупинилися таки 
на данському підході до молочного 
вигодовування. Фірма «Agilia» та 
їх система Pump’n Grow якнайкра-
ще відповідає нашим підходам до 

годування, уже давно послугами 
цієї компанії користуються провідні 
підприємства світу. 

Рік тому ми уклали перший кон-
тракт і встановили систему молоч-
ної відгодівлі на цьому ж 11 ком-
плексі та побачили вагомі результа-
ти. По суті обладнання дуже просте, 
надійне і технологічне водночас. 
Складається воно із місткості для 
сухого молока зі шнековою пода-
чею його до змішувача – танка, від 
якого з допомогою помпи тонень-
кими восьми міліметровими тру-
бочками-трубопроводами молоко 
подається до чашок, із яких його 
споживають поросятка. Система 
замкнутого циклу контролюється 
комп’ютером, явною перевагою є 
розмір трубопроводів, завдяки чому 
у системі невелика кількість моло-
ка – 1 літр на 11 метрів трубопро-
воду, що дозволяє уникнути застою, 
також система замкнута, вода для 
розведення сухого молока викори-
стовується холодна, що не сприяє 
розвитку хвороботворних мікробів. 
Для цієї системи потрібне особливе 
сухе молоко, його ми також купує-
мо за кордоном.  

Замінник цільного молока для 
поросят двох данських компаній 
Nutrimilk Premium Nutrimin та 
DanMilk від  Agilia смакує порося-
там чудово, у чому ми переконались 
тут же на комплексі. 

Система не працює без очищення 
й, мало того, не дозволяє менедже-
ру допустити помилку чи знехтува-
ти певним його етапом. Кожен етап 
можливий тільки після ретельного 
виконання попереднього і це явна 
перевага, бо без належного дотри-
мання гігієни, жодна система не ви-
правдана.  Змонтували нове облад-
нання наші спеціалісти на чолі із 
монтажником Іваном Смиком, а оці-
нили його переваги безпосередньо 
самі поросятка. І хоча ми потрапили 
якраз на тихий час, але підгледіти, 
як смакує нововведення, нам таки 
вдалося. 

Отож смачного поросяткам, 
успіхів менеджерам і безперебійної 
роботи молочній кухні!

МОЛОЧНА КУХНЯ 

З молоком матері немовля отримує не тільки поживні речовини та 
корисні вітаміни, але й антитіла – захист від хвороб. Це вже давно стало 
аксіомою і  актуальна вона для всіх малят. Сьогодні ми поговоримо про 
малюків-поросяток,  їх любов  до молока та особливу «молочну кухню», 
яку для них влаштувала «Нива»...

ПАЙОВИКАМ

ДЛЯ ПОРОСЯТ
Ще один рекорд: 

озвучені обсяги експорту 
агропродовольчої продукції
За 11 місяців поточного року 

Україна експортувала агропродо-
вольчої продукції на суму $ 24,4 
млрд. Таку суму оприлюднили у 
пресслужбі Національного науко-
вого центру «Інститут аграрної еко-
номіки» з посиланням на дані Дер-
жавної митної служби України.

Цей показник перевищив мину-
лорічний рекорд — у $ 22,2 млрд. 
У результаті, Україна вчетверте 
поспіль оновлює рекорд аграрно-
го експорту, повідомляє заступник 
директора Національного науково-
го центру «Інститут аграрної еко-
номіки», академік НААН Микола 
Пугачов.

За його словами, заздалегідь онов-
лено рекорд зовнішніх поставок 
вітчизняними компаніями плодо-
во-ягідної продукції, експорт якої 
у січні-листопаді 2021 року сягнув 
$ 329 млн. Вирішальним чинником 
стало збільшення вартості продажів 
заморожених фруктів і ягід до $ 205 
млн, при тому що кількісний показ-
ник їх експорту також сягнув най-
вищої в історії позначки — майже 
73 тис. т.

Завдяки триваючій тенденції зро-
стання світових цін на всі види про-
довольства, до 2021 року зазначені 
показники будуть збільшуватися, 
підсумував Микола Пугачов. 

У Кабміні назвали 
мінімальний розмір пенсії
В уряді України назвали мінімаль-

ний розмір пенсії. Держава повинна 
буде виплачувати пенсії не менше, 
ніж 40% від зарплати після введен-
ня накопичувального рівня пенсій-
ної системи.

Про це розповіла міністерка со-
ціальної політики Марина Лазебна. 
За її словами, солідарна пенсійна 
система - коли всі працюючі пла-
тять за те, щоб виплачувати пенсії 
сьогоднішніх пенсіонерів. Їх сьо-
годні в Україні близько 11 мільй-
онів.

«Ці пенсіонери не будуть учас-
никами накопичувальної систе-
ми. Уряд їм зараз виплачує пенсії і 
збільшує їх. Є ініціатива президен-
та щодо вікових доплат», - заявила 
вона.

Лазебна підкреслила, що ці пенсії 
будуть виплачуватися і після вве-
дення обов’язкових пенсійних на-
копичень для громадян.

«Якщо ми говоримо про те, коли 
будуть паралельно працювати ці 
системи, є певна гарантія. Вона 
закріплена в 102 Конвенції Міжна-
родної організації праці, яку Украї-
на ратифікувала. Там є нестандар-
тне мінімальне забезпечення - це 
40% від зарплати. Менша держава 
не має права платити», - зазначила 
міністр соцполітики.

Київську ялинку на 
Софійській площі 

прикрашають 20 тисяч 
іграшок і 10 км гірлянд

18 грудня напередодні Дня Свя-
того Миколая у Києві на Софійсь-
кій площі засяяла тисячами вогнів 
головна новорічна ялинка країни. 
У святкові вихідні біля ялинки поб-
ували тисячі киян і гостей столиці.
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- ПРО НАС
«Маємо тісні стосунки з усіма громадами, де 

розташовані наші виробничі потужності, зокре-
ма і з закладами освіти. З часу нашого близького 
знайомства зі школою у Двірківщині ми втілили 
кілька дуже корисних і перспективних проєк-

ня, але й створили та обладнали сучасний 
зал для занять спортом. Загалом тільки 
цей проєкт обійшовся компанії у близько 
4 мільйонів гривень. 

Хоча нещодавно на державному рівні 
скасували закон щодо пайової участі під-
приємств у розвитку інфраструктури, але 
ми маємо особисті принципи і корпора-
тивну політику соціальної відповідаль-

ності, тому і надалі проводитимемо діяльність 
із підтримки бюджетної сфери сіл. Цього разу 
звернення директора школи стосувалося питан-
ня реконструкції покрівлі, тому ми не залиши-
лися осторонь. Школа повинна бути теплою, 
затишною і комфортною для перебування ді-
тей та вчителів, а керівництво закладу повинно 
контролювати навчальний процес, а не боятись 
найменшого дощу чи снігу», - коментує проєкт 
директор Групи компаній Віталій Шакель.

Головна проблема, яку вирішували цього 
разу, була непроста: школа збудована так, що ча-
стина приміщення – має пласку покрівлю, рані-
ше тут був бітумний руберойд, який за час екс-
плуатації із 1989 року став основою для буйного 
росту зеленого моху. Дах протікав, і навіть най-
меншого дощу, чи тим паче снігу, було достатньо, 
щоб вода просочувалась до їдальні та приміщень 
першого поверху. Нині, завдяки роботі будівель-

ників, дах не впізнати, на ньому запросто можна 
влаштувати літню терасу чи оглядовий майдан-
чик, а головне, що він пройшов перевірку осінні-
ми набридливими дощиками. 

Будівельники працювали впродовж майже мі-
сяця: зняли старий шар руберойду, забетонували 
покрівлю по новому, подбавши про правильний 
кут нахилу, бо вода із покрівлі повинна збігати у 

«НИВА» ПРАЦЮЄ НАДІЙНО!

тів: тепломодернізували школу, перефарбували 
фасад, допомогли із сантехнічними роботами 

та опаленням, придбали деяку оргтехніку, а не-
щодавно завершили масштабні роботи із пере-
обладнання колишньої майстерні виробничого 
навчання під спортивно-оздоровчий комплекс, 
чим не тільки врятували будівлю від руйнуван-

Саме так про роботу будівельного підрозділу Групи компаній «Нива Переяс-
лавщини» каже директор Двірківщинської школи Тетяна Володимирівна Литви-
ненко. І, повірте, нічого дивного тут немає, бо школа і компанія – давні друзі 

...ДО РЕМОНТУ ...І ПІСЛЯ

спеціально зроблений отвір із водовідвідною си-
стемою. Зробили армовану стяжку, нанесли два 
шари мастики, наклеїли нижній шар руберойду 
та гарячим способом нанесли верхній броньова-
ний шар сучасного матеріалу, який не тріскаєть-
ся при 30 градусному морозі і не реагує на літню 

спеку до + 50. При цьому руберойд заходив аж 
на стіну, а від стіни облаштували нащільник. Ще 
деякі опоряджувальні естетичні роботи залиши-
лися, а будівельники перейшли на ремонт сходо-
вої клітини для запасного виходу із приміщення. 
Тут ремонт також не робився із часу будівництва 
школи, уже 22 роки. Будівельники роблять стяж-
ку, вирівнюють стіни під фарбування. Наразі як-
раз встановлюють перші двері, а решта дверей 
очікує своєї черги.

У школі тепленько, затишно, і складається 
враження, що цими коридорами ніхто не ходить, 
настільки вони охайні. Насправді ними ходить 
дитинство, але у любимій школі усі навчилися 
берегти працю один одного і  доглядати свій дім. 
Ми зробили красиві світлини радісних діточок,  
гарної школи і надійної роботи «Ниви»!
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ПАЙОВИКАМ

У світі немає людей, які 
не люблять подарун-
ки! Наприкінці груд-

ня настає особливий пода-
рунковий період, коли, окрім 
ялинкової метушні та  но-
ворічного настрою, усіх тур-
бує питання, що подарувати 
рідним, близьким, дітям чи 
батькам__________________

Дітям дуже добре, бо вони можуть 

написати листа  до  Святого Ми-
колая і попросити доброго дідуся 
принести щось під подушечку чи у 
черевичок на віконці. А от дорослі 
листа не напишуть, та й подарунки 
у дорослих бувають різні: комусь і 
новеньке авто не того кольору, а ін-
шому і звичайний набір продуктів 
за щастя.

«З часу ухвалення рішення про 
допомогу продуктовими наборами 
на ці потреби Група компаній «Нива 
Переяславщини» витратила більше 
ніж 1 мільйон 300 тисяч гривень. 
3 600 разів наші працівники захо-
дили до одиноких людей у різних 
селах п’яти громад: Яготинської, 
Студениківської, Згурівської, Ба-
ришівської та Великодимерської. За 
цей час ми  принесли до родин, які 
відвідували, більше ніж 32 тонни 
продовольчих товарів. Це борош-
но, олія, крупи, макарони,  цукор, 
хліб, плетінка, печиво, тушонка, 
паштет, смалець, каша з м’ясом. До 
цієї роботи було залучено кожного 
разу близько сотні людей: ті, хто 
виробляв продукцію «П’ятачка», 
ті, хто замовляв продукти, приво-
зив їх, наші менеджери. Водії, які 
привозили продукти, співробітни-
ки відділу охорони праці, які па-

кували коробки, наші агрономи, 
працівники відділків, які розвози-
ли пакунки, старости, які надавали 
списки, благодійний Фонд «Ниви», 
що приєднувався до видачі, бухгал-
тери, що платили за все це, водії, що 
довозили кожному пакунки додому. 
Коли ми усе це узагальнили, стало 
зрозуміло скільки рук докладено до 
того, щоб десь у Любомирівці чи 
Русанові хтось отримав пакунок із 

гостинцями.  Але головне кожного 
разу у пакунку була наша любов і 
повага. Безумовно, що отримувати 
подарунки – це приємність, але ве-
лике щастя – дарувати!», - зазначив 
директор Групи компаній «Нива 
Переяславщини» Віталій Шакель. 

«Щось рано ви у цьому році по-
чали носити подарунки», - такими 
словами зустріла нас одна із жите-
льок Паришкова, що у Баришівсь-
кій територіальній громаді. Ганна 
Трохимівна Лисиця порядкує вдома 
сама, хіба що три кози, козеня на го-
сподарстві та цапок Боря, який ви-
являє любов до господині особли-
вим чином – усміхається і трусить 
бородою. 

«Я Мостіпана ніколи не бачила 
і не можу побачити, але кожного 
разу кажу, хай дасть Господь йому 
здоров’я, щоб він про отаких стар-
ців не забував», - каже господиня. 
Здебільшого гостей у неї не буває, 
одна донька померла у 26 років, 
інша – інвалід, після аварії, її зби-
ла машина міліції, тому правди ми 
так і не добилися. Приїжджає, лише 
коли кум привезе з Ірпеня. Допо-
могти вона мені не може, бо вона 
малу пенсію отримує, тому ваша 
допомога – це як подарунок», - каже 

Ганна Трохимівна. 
Надія Іванівна Шишкіна – найпо-

важніша жителька села, їй 94 роки, 
вона прожила непросте життя, була 
вивезена до Німеччини, дітей у неї 
не було, хіба що двоюрідна сестра 
відвідує із Києва. Вона згадує, що 
торік до неї приїжджала  ціла де-

легація і у неї є газета із фото з се-
строю, і вона майже завжди відчу-
ває, коли прибудуть гостинці. 

Петро Михайлович Гаркавенко 
бачить дуже слабо, жде операцію на 
очах, але гостей приймає і подарун-

ВЕЛИКЕ ЩАСТЯ - ДАРУВАТИ! ку радіє. 
У Ганни Трохимівни Яценко нещо-

давно був День народження, тому 

ми щиро бажаємо іменинниці дов-
гих і щасливих років життя! 

Про Марію Іванівну Бадун ми та-
кож розповідали, їй зараз 92 роки,  
і вона вже майже два десятки років 
лежить нерухомо, а доглядає її син, 
«дуже дорогий син», але бабуся 
така, як сонечко і каже, що може і 

смерті не буде, як такі подарунки 
носять… 

Якби так легко можна було відку-
питись від смерті, ми б ніколи не 
переставали дарувати, бо це справді 
велике щастя!
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ВІД НАС!

Вона має справді цілющі властивості. Нею 
можна вгамувати спрагу, вмитися, насоло-

дитися, мало того, ми, по суті, самі є вода. Вона 
– джерело життя і еліксир довголіття. Людство 
ще не навчилося ставитись до неї із належною 
пошаною, але кожен рік нашого буття на планеті 
змушує нас розуміти, як берегти цей дорогоцін-
ний ресурс.

«Група компаній «Нива Переяславщини» уже 
давно усвідомила, що як виробник продоволь-
ства ми відповідальні не тільки за постачання 
якісного і корисного продукту, тобто за кінцевий 
продукт, який отримає споживач, але і за кожен 
виробничий процес, необхідний для появи цьо-
го продукту. Тому будь-яке нове виробництво, 
тим паче таке серйозне, як рендеринг, завод із 

ник. Наступний момент - попередня очистка на 
флотаторах, де під тиском знизу подаватиметься 
повітря, збагачене киснем, щоб утворилася піна, 
а зверху шкребками вона забиратиметься разом 
із дрібними часточками відходів. Далі у хід уже 
вступають мікроорганізми, бо вода потрапляє у 
так званий бебі-госпіталь. Мікроби харчуються 
нею і таким чином очищають. Сама очистка дуже 
схожа на ту, яка відбувається у природі через бо-
лотяний мул, просто тут бактеріям створені іде-
альні умови для життя і розмноження. На наші 
перші очисні ми мікро-жителів закуповували, і 
це недешеве задоволення, а зараз просто одну 
із «сімей» із очисних у Переяславському пере-
селимо на рендеринг, створимо молоду родину. 
Потім уже очищена бактеріями вода потрапляє 
на сепаратор, насичується полімером, який до-
датково згруповує дрібні часточки у колонії, щоб 
їх легше видалити, потім ще піщаний фільтр, ву-
гільний і ультрафіолетова лампа доводить воду 
до ідеалу. 

Самі очисні уже стовідсотково готові до робо-
ти. Хитросплетіння труб, місткостей, трубочок, 
агрегатів, так що здається людині і не під силу 
розібратися в цьому, насправді його змонтували 
НАШІ працівники за схемами, а електроживлен-
ня забезпечили НАШІ електрики, так що поваж-
ний представник фірми  «Marel» Тім Дін немало 
подивувався умінням українських працівників, 
зробив їм комплімент, сказав: «Респект!», -  і на-
віть нічого переробляти не довелося. Наладчик 
також привіз обладнання для нашої діючої хіміч-
ної лабораторії, щоб можна було контролювати 
якість води та благополуччя бактерій. 

До пуску очисних залишився всього один крок 
– потрібна відпрацьована вода, але з’явиться 
вона лише у наступному році після того, як ще 
раз приїде шеф-монтажник із кількома «дроти-
ками» у кишені і дасть команду на запуск. Саме 
тоді і відбудуться дивовижні метаморфози, коли 
вже відпрацьована вода, пройшовши 8 етапів 
очистки, перетвориться на чисту.

ЩОБ ВОДА ЗАЛИШИЛАСЯ 

ЧИСТОЮ
переробки продуктів тваринного походження на 
борошно та технічний жир, добре вивірене, від-
повідає усім міжнародним стандартам і лояль-
не до природи. Зокрема, і такі важливі аспекти 
діяльності підприємства, як очистка відпрацьо-
ваної води була довірена знаним світовим вироб-
никам. І тут  ми покладалися не тільки на між-
народні рекомендації, але і на власний досвід, 
бо вже майже 5 років використовуємо подібне 
обладнання.

У 2017 році на виробничих потужностях у 
с. Переяславське ми збудували сучасні очисні 
споруди для виробничо-побутових стоків, які 
відповідають європейським стандартам. Виго-
товлення, монтаж та встановлення обладнання 
виконані провідною компанією Європи в даній 

галузі  «Schneider  Abwassertechnik  GmbH», Ав-
стрія. Нині наші погляди звернені до фірми із 
Нідерландів «Marel».  Marel має понад 50-річний 
досвід очищення стічних вод у харчовій промис-
ловості. Покликання її обладнання мінімізувати 
водний стрес для місцевого середовища.  Ми 
виходимо із того, що  кожна крапля води має 
значення, а це обладнання допомагає звести до 
мінімуму стічні води, підвищити екологічність   
і довести очищену воду до екологічних параме-
трів.  Після очистки і відстоювання вод у техно-

логічних водоймах ми  використовуватимемо їх 
для поливу.

  Навіть не будемо говорити наскільки це до-
роговартісний процес, але компанія іде на це, 

бо відчуває свою відповідальність 
за все, що робить. Вода повинна 
залишитися чистою», - коментує 
питання директор Групи компаній 
Віталій Шакель. 

Ще кілька місяців тому тут було 
голе поле, а зараз ми бачимо ви-
сокотехнологічне виробництво 
із чудовими рішеннями для збе-
реження довкілля. Про них нам 
розповідає очільник майбутньо-
го заводу Олександр Сергійович 
Стеблевський, він пройшов шлях 
від встановлення обладнання і до 
готовності, тому тут знає все. 

Очисні споруди 
- це два об’єкти, 
власне приміщен-
ня та біореактор, де 
житимуть активні 
мікроорганізми, 
для яких саме жит-

тя і буде процесом очистки стіч-
них вод, але до них використана 
вода дістанеться не скоро, перед 
тим їй треба пройти багатоступе-
неву очистку. 

Розпочнеться усе із приямку, де 
вода буде накопичуватись, потім 
вона потрапить на сито-барабан, 
де відсіються найгрубіші частин-
ки, вони потраплять у бак-відстій-



«Ще на зорі свого створення, 
коли нинішній розвиток ком-

панії був лише у мріях, її засновник, 
Олександр Олексійович Мостіпан,  
уже склав для себе основні, базові 
принципи її побудови. 

Поступово по мірі розши-
рення виробництва, зро-

стала  кількість людей, зайнятих у 
компанії, формувалися підходи до 

створення колективу. Нині одним із 
базових принципів «Ниви» є уваж-
не і бережне ставлення до основно-
го ресурсу компанії – людей, про-
фесіоналів своєї справи, які росли 
разом із компанією, досягали висот 
професії, ставали лідерами свого 
напрямку. 

Сьогодні сфера відповідаль-
ності підприємства не тільки ви-
сокотехнологічне виробництво, 
випуск товарів стабільно високої 
якості,  дотримання високих вимог 
операційної діяльності, соціальних 
стандартів, але і створення сере-
довища, що дозволяє у повній мірі 
розкрити потенціал людини, дати 
їй можливості для росту і самовдо-
сконалення. Це і впровадження кор-
поративної соціальної відповідаль-
ності, і забезпечення гідних та без-
печних умов праці, і повага до інте-
ресів співробітників.  

Ми цінуємо талановитих, 
успішних і цілеспрямованих лю-
дей, та забезпечуємо все необхідне 
для виконання ними поставлених 
завдань. Комфортні умови роботи, 

ресурси, професійне зростання, гід-
ну винагороду, гарантію зайнятості 
та віру у завтрашній день – все це 
забезпечує компанія, щоб мати 
впевненість, що створені всі умови, 
аби співробітник міг почувати себе 
частиною великого і перспективно-
го організму, що зветься «Нивою». 

У нашій компанії працюють 
люди різної кваліфікації, з різним 

культурним походженням і різними 
життєвими обставинами. Для нас 
баланс поколінь є такою самою важ-
ливою рушійною силою інновацій 
та мотивації, як і компетентність, 

культура або професіоналізм. Ви-
робничі майданчики компанії, так 
склалося історично, розташовані 
у чотирьох різних громадах Київ-
щини, часто спеціалістам за день 
треба здолати сотні кілометрів, аби 

встигати скрізь, тому мобільність є 
однією із вимог компанії і ознакою 
сучасності. Виходячи з цього, ми 
забезпечуємо своїх співробітників 
службовим транспортом, відповід-
но до особливостей їх діяльності», 
- коментує підходи до організації 
праці команди директор компанії 
Віталій Шакель.

Поруч із модульною їдальнею 
стоять два новенькі автомобілі, а 
головний інженер компанії Олек-
сандр Онищенко та механік Олек-
сандр Гресь готові вручити ключі 
щасливим власникам, двом різно-
плановим «лікарям». Один із них 
Роман Шах, автомобільний лікар, 
бо він - механік і цим все сказано. 
Як каже головний інженер, він по-
винен бути скрізь і у запасі в нього 
повинен бути весь набір невідклад-
ної допомоги. Звичайно, основне 
обслуговування здійснює сервісна 
служба, але за багато років викори-
стання потужного автопарку, наші 
механіки розбираються у своїх авто 
ніяк не гірше за професіоналів із 
автомайстерень, тим паче, що із 
автосервісом в Україні досі біда. 
Працює Роман у компанії уже шість 
років і зона його відповідальності 
– будівельна техніка. «Нива Переяс-
лавщини» - компанія, що постійно 

будує, розростається, тому, де пра-
цює техніка, там і механік на щойно 
отриманій машинці.

Інший власник новенької ма-
шинки – теж лікар, тільки ветери-
нарний. Богдан Зуєв працює у ком-
панії два роки, але до того працю-
вав і на молокозаводі і в аналогічній 
компанії з вирощування поросят 
«АПК- ІНВЕСТ». У нього теж ав-
томобіль, як універсальна допомога 
на колесах. Десь треба перевірити 
машину, що приїхала по поросят, 
десь пересвідчитись, що все добре 
і безпечно, тому у кузові машини 
завжди все необхідне.

Отримали ключі, прикрути-
ли номерні знаки і завтра наших 
спеціалістів не застанеш вдома, 
вони на об’єктах, скрізь, де потріб-
на їх допомога і підказка, вони про-
фесійні і мобільні, бо мобільність 
– ознака компанії.

МОБІЛЬНІСТЬ - ОЗНАКА КОМПАНІЇ
Отримання двох нових вантажопасажирських автомобілів «Форд», для такої великої 

компанії, як «Нива Переяславщини», нібито і не архіважлива подія, однак це нагода 

поговорити про цінність спеціалістів, про роль кожного працівника у житті компанії, про 

команду

СВЯТВЕЧІР
У переддень Різдва, 6 січня, право-

славні та греко-католики сідають 
за особливу трапезу – Святу вечерю. 
Головні атрибути свята дідух та 
12 пісних страв: кутя, пампушки, 
узвар...

У переддень Різдва, 6 січня, право-
славних та греко-католиків об’єднує 
спільна молитва та особлива трапе-
за – Надвечір’я або Свята вечеря. Цей 
день потрібно провести в спокої, зла-
годі та молитві, щоб достойно зустріти 
маленького Ісусика. Як би старанно ви 
не виконували усі звичаї та обряди, що 
їх з віками передавали наші предки, 
без віри вони не матимуть ні сили, ні 
різдвяного духу. Тому, головне духов-
не наповнення свята, а не накривання 
столу. Сьогодні Святвечір має не таке 
велике ритуальне значення, як колись, 
для когось він лише формальність, але 
чомусь її таки дотримуються. І в тому 
“чомусь” ховається багато... Що сим-
волізує спалення дідуха?

Говориться в легенді. «Коли Марія 
тікала з Ісусом від Ірода, то дуже 
змерзла. В дорозі вона зустріла селян, 
які палили багаття. Біля них і зігрілася. 
Тому спалення дідуха символізує теп-
ло, якого бракувало Марії».

Свята вечеря
Повернімося до Святої вечері. Перша 

зірка на небі сповіщає про народження 
маленького Ісуса і кличе усіх до свят-
кового столу. Господар із синами вихо-
дить на двір по дідуха та бабку. Бать-
ко заходить до кімнати і вітає усіх, - 
приєднуються до розмови й інші члени 
родини. «Дай, Боже, добрий вечір. Зі 
святою колядою. Дай, Боже, дочекати 
до Різдва, від Різдва до Марії, від Марії 
до Степана, від Степана до Василя, від 
Василя до Богоявлення, від Богоявлен-
ня до Івана, від Івана до Великодня. А 
там скільки Пан-Бог призначив життя і 
вік. Христос рождається”. Родина від-
повідає: «Славімо його!»

Дідух кладеться під стіл. По чотирьох 
кутах і посередині столу має лежати 
часник, а зверху застеляється стіл. У 
центрі стола потрібно поставити свіч-
ку, яка символізує світло в темряві, що 
приніс Ісус. Свічка має горіти протягом 
всієї вечері. Передує трапезі спільна 
молитва. Після вечері вся сім’я коля-
дує.

Звичаї на Святвечір
Дуже цікавими є правила поведін-

ки та певні елементи ворожіння, які 
характерні для цього вечора. Коли всі 
сіли за стіл, то не можна виходити з 
хати доти, поки не закінчиться вечеря. 
Не можна заходити в хлів до худоби, бо 
вона в цей час розмовляє між собою, 
аби не налякати її. Коли прибирають 
зі столу, то залишають кутю і кілька 
ложок, щоб попробували страву душі 
тих, хто жив у цьому домі. Є також тра-
диція перев’язувати ложки та виделки 
перевеслом із сіна, щоб корови були 
слухняними влітку. А ще варто сісти 
на дідух і трохи поквоктати, щоб кури 
добре неслися. Міські жителі скажуть, 
що для них вже неактуальні такі тради-
ції, бо ні корови, ні курки. Але ж можна 
попросити доброго вражаю для селян, 
адже ми таки їмо і те молоко, і те яйце. 
Єдине, що складно буде зробити – це 
спалити дідуха. Для цього доведеться 
їхати в гості в село. Неодружені хлопці 
та дівчата у Святвечір можуть дізнати-
ся, з якої сторони буде їхній суджений. 
Після вечері треба вийти на двір і по-
слухати, де гавкає собака, бо звідти і 
прийде до вас милий чи мила. Вечеря 
закінчується, родина, поколядувавши, 
лягає спати, щоб вдосвіта йти зустріча-
ти новонародженого Ісуса.

На Святий вечір традиційно в домі 
збирається уся сім’я. Від ранку госпо-
дині готують страви, які згодом зай-
муть своє місце на святковому столі. 
Кілька головних атрибутів свята (12 
страв, кутя, дідух) є однаковими в усіх 
регіонах України, але водночас кожен 
район має свої особливості та нюан-
си. Хтось готує рідку кутю, інші густу. 
Також немає чіткого переліку 12 страв, 
обов’язковими вважаються лише кутя, 
риба, гриби, вареники з капустою, суп з 
грибами та узвар. Різдвяна кутя Кутя – 
неодмінний атрибут свята. Складники 
куті мали для слов`ян символічне зна-
чення: пшениця – це життя, мед сим-
волізував здоров`я і благополуччя, мак 
та горіхи – достаток у родині.
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Щур
(1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020-й) 
Для Щура 2022-й прогно-

зують вдалим, усе повернеть-
ся на свої місця. Особливі 
успіхи чекають у кар’єрі, але 
це не найкращий час зміню-
вати роботу. А от у особистих 
справах не пощастить – оди-
наки залишаться неодруже-
ними, а у подружньому житті 
можуть виникнути пробле-
ми. Астрологи рекоменду-
ють проводити більше часу 
з сім’єю та близькими. Що 
стосується здоров’я, треба 
звернути увагу на систему травлення.

Бик
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 

2009, 2021-й) 
2022 року життя стане стабільнішим, 

незважаючи на те, що розпочнеться на-
пружений час боротьби. З’явиться шанс 
досягти успіхів чи прогресу, якщо уни-
кати пригод наодинці. Буде найкращий 
час для кохання, прибутку та можли-
вості просунутися кар’єрними сходин-
ками. У рік Тигра Бикам не варто змі-
нювати роботу, а рекомендують дотри-
муватися режиму сну, приділяти багато 
уваги побудові взаємин та налагоджен-
ню співпраці.

Тигр
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 

2010-й) 
На Тигрів чекає вигідний, але про-

блемний рік. Рішення можуть стати дже-
релом блискучих успіхів чи серйозних 
поразок. Успіх ситуативний, але 2022-
й – хороший час, щоб вийти заміж або 
знайти свою другу половинку. У кар’єрі 
з’явиться шанс просування та схвален-
ня лідерів. Людям треба обережно по-
ставитися до фінансів, не чекати вели-
ких досягнень, не робити необдуманих 
вчинків, витрачати гроші розумно, не 
вкладаючи великих коштів у акції.

Кролик
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011-й) 
Неоднозначний рік, коли все здається яс-

кравішим і особливо реалістичним, а особисте 
життя стабільним. Наприкінці року все повер-
неться на круги своя. Кроликам пощастить у 
кар’єрі та бізнесі 2022-го, хоча деяких проблем 
не уникнути і з фінансами треба бути обереж-
нішими. Щоб не зазнати невдачі, у соціальних 
взаєминах треба бути обачнішими. Переванта-
жувати себе не варто, а краще уважно стави-
тись до здоров’я.

Дракон
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012-й) 
Хороший рік для повернення втраченого 

прибутку, а в особистому житті можуть виник-
нути проблеми, стабільність може поруши-
тися так, що дійде до розлучення. Дракони не 
мають впиратися й робити необдумані вчинки 
– заради вигоди треба проявити стійкість і точ-
ність. У кар’єрі супроводжуватиме успіх, ви-
сока ймовірність підвищення, але після такого 
з колегами потрібно бути обережнішими, щоб 
уникнути неприємностей. Також час більше 
уваги звернути на фізичну активність.

Змія
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013-й) 
Складний рік для реалізації планів та очіку-

вання виконання обіцянок. До того ж проблеми 
завершаться без значних втрат. Зміям-холостя-
кам пощастить у коханні, а жінки-представниці 
зміїного зодіаку стануть емоційно чутливими. 
У кар’єрі можливий поступ, але ставтеся до 
колег ввічливо і щиро, не пліткуйте і будьте 
обережні. За одну ніч розбагатіти не вдасться. 
Перш ніж ухвалювати якісь важливі рішення, 
добре обмірковуйте варіанти.

Кінь
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014-й) 
Безпечний та динамічний рік з акцентом на 

оптимізм та пригоди, в якому проблеми змен-
шуватимуться чи взагалі будуть відсутні. Лю-
дей, народжених у рік Коня, можуть очікувати 
кар’єрні успіхи, фінансовий зиск, підвищення 
на роботі чи зарплати. Палкий ентузіазм згас-
не, треба буде приділити увагу фізичному са-
морозвитку, а в особистому житті великих змін 
очікувати не варто, є висока ймовірність зали-
шитися неодруженими.

Коза
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015-й) 
Рік Тигра стане успішним без проблем для 

Кіз у плані іспитів, 
здоров’я та фінансів. 
Кар’єрний рік буде яс-
кравим та перспектив-
ним. Рекомендується 
зберегти свої заощад-
ження. В особистому 
житті є шанс розпо-
чати стосунки чи на-
родити дитину, якщо 
весілля зіграли 2021-
го. А так Кози знову 
готові долати переш-
коди, покладаючись 
лише на себе.

Мавпа
(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 

2004, 2016-й) 
Народжених у рік Мавпи про-

тягом 2022-го переслідувати-
муть успіх і складнощі водночас. 
Мавпам пощастить у кар’єрі, але 
деталям роботи треба приділяти 
більше уваги. У цей час особи-
сте життя не є стабільним, і дуже 
важливо уникати конфліктів, 
мирно спілкуватися, контролю-
вати емоції. Мавпам рекоменду-
ють у рік Тигра зберігати терпін-
ня, уникати будь-якого джерела 
збудження, кардинально поміня-
тися, заряджатися енергією сім’ї 
та друзів, взяти відпустку.

Півень
(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 

2005, 2017-й) 
Щасливий, чудовий і жвавий 

рік, коли справи йдуть гладко. Не 
забувайте вживати вітаміни. В 
особистому житті не очікується 
значних змін, більшість Півнів 
буде зайнята роботою. У кар’єр-
ному плані треба докладати біль-
ше зусиль і вчасно скористатися 
можливостями. Це посилить 
шанси на підвищення. Великих 
та непотрібних придбань варто 

уникати. Щодо витрат, то з середини 2022 року 
Півень стане більш ощадливим, ніж зазвичай.

Собака
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018-й) 
Для Собак вдалий рік у сфері ділової актив-

ності, вони повернуть собі популярність, ста-
тус і владу. У плані кохання все стабільно, без 
великих змін, з’явиться багато часу для себе. 
Якщо більше уваги приділяти сім’ї, а не роботі, 
то особисте життя стане спокійнішим. Люди 
творчої професії отримають схвалення від ди-
ректорів та колег, що дозволить заробляти біль-
ше грошей або просуватися по службі. У біз-
несменів є висока можливість втратити клієнтів 
або партнерів. А матеріальний баланс зберегти 
вдасться.

Свиня
(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019-й) 
2022 року Свиням доведеться багато пра-

цювати, але їх за це винагородять. У подруж-
ніх парах можуть виникнути сварки та напруга, 
висока ймовірність любовного трикутника, для 
закоханих – чудовий час шлюбу. Рік Тигра та-
кож стане вдалим періодом у кар’єрі, з’являть-
ся шанси збільшити дохід, досягнути успіху та 
здобути визнання. Але перш ніж ухвалювати 
рішення, краще ретельно вивчити інформацію. 
Остерігайтеся непередбачених витрат.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2022-Й РІК
2022-й – рік Водяного Тигра за 

східним гороскопом. Він триватиме з 1 
лютого до 23 січня 2023-го. Тигр має посилене 

відчуття власної гідності, лідерства, здатність до 
навчання, енергію, силу та цілеспрямованість. Водночас 

тварина уособлює чутливість, вразливість та егоїзм.2022-й 
буде роком чорного водяного Тигра, оскільки стихія води рів-

ноцінна чорному кольору. Згідно з астрологічним прогнозом, це буде 
енергійний, мудрий та спокійний період. Для 12 китайських знаків зодіа-

ку настане час очищення та самореалізації.У новому китайському 
році представники знаків матимуть можливості для кар’єрного 

зростання. Відносини з начальством складатимуться добре, 
а ваші ідеї будуть знаходити відгук у команди. Тому 
приготуйтеся до стрімкого зльоту, що відбудеться 

наступного року
(За матеріалами сайту KOLO.NEWS)
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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 - 
зустрів 6 грудня Усик Іван Іва-

нович із с.Переяславське, з чим 
ми його щиросердно вітаємо! 

Приєднуємося до побажань і 
просимо прихильності долі до 

ювіляра та многая-многая літа! 
 

У с. Гостролуччя 3 грудня 
відзначила ювілейну 60-річ-

ну дату  Браташ Любов 
Василівна!

Хай Ваші наступні ювілеї 
будуть іще світлішими і 

радіснішими! 

 
Заноз Микола Петрович 

із Козлова відзначив чергову 
вагому життєву дату - 

60-річчя - 3 грудня!
Нехай до Вас завітає ще 

багато нових ювілеїв, а су-
проводжують у житті добре 

здоров’я та любов рідних! 

Наші віншування 
у сонячну оселю Париш-
кова, де мешкає Вирячко 
Михайло Федорович, 

який відзначив  70-річний 
ювілей 20 грудня! 
Хай любов'ю будуть 

зігріті усі Ваші дні на землі!
Миру та сонця на кожен 

день життя!

1 грудня зустріла 70-ліття 
Недогібченко Катерина 
Олександрівна з Гостро-

луччя! 
Кожне свято триватиме 

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

невичерпного оптимізму, 
миру і радості!

У с. Русанів зу-
стрів 7 грудня знакову дату 
-  85-річчя - Юрченко Іван 

Трохимович!
Хай цей ювілей буде не 

останній у Вашому житті, 
і хай Бог оберігає Вас своєю 

Милістю!

Клим Ольга Доро-
фіївна  з Паришкова має за 
плечима  85-річний! ювілей, 

який зустріла 5 грудня!
Ми її гречно вітаємо та 

зичимо щастя у родину і 
радість на кожну днину!

Нехай полинуть 
наші зичення до с. Пе-

реяславське, де 1 грудня 
святкувала 85-річчя Білько 

Катерина Степанівна!
Хай буде мир у серці і 

країні, хай буде щастя у 
родині! 

Многії літа!

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

 15 грудня поважний ювілей 
завітав до с. Любомирівка. 

Наша шановна Ющенко Ольга 
Трохимівна - має за плечима  
85-річний ювілей, з чим ми її 

вітаємо!
Хай доля квітчає Ваші шляхи 

барвінком і м’ятою, а супровод-
жують у житті добре здоров’я та 

любов рідних! 

«ТЕРИТОРІЯ  П'ЯТАЧКА!

Коли у січні 2022 року будуть магнітні бурі: 5-7 січня - це перша магнітна буря 2022 року. Вплив активності Сонця буде помірним, однак варто 
з обережністю поставитися до цих дат. Людям, які страждають на хронічні захворювання, може знадобитися допомога. 18 січня - друга магнітна 

буря буде слабкою. Експерти рекомендують відмовитися від травмонебезпечних занять. Справи, пов’язані із спортом, варто перенести. 20-21 січня - 
остання магнітна буря може призвести до різних стресових ситуацій, тому краще уникати великого навантаження у всіх сферах діяльності. 

ЛІТАК СВЯТОГО МИКОЛАЯ

16 грудня зустріла 
90-ліття Божук Марія 
Гаврилівна з Русанова! 

Многая-многая літа 
бажаємо, невичерпного 

оптимізму, миру і радості!
Хай щастя завжди іде 

поруч з Вами!

Запитання до кросворду «Літак 

Святого Миколая!»:

1. «Нива ...».
2. Театральне дійство - 
прославлення Бога - на святки.
3. Новорічна прикраса.
4. Що ми бачимо, коли приходить 
Святий Миколай?
5. Хто постачає струм на 
новорічні гірлянди?
6. Ісус Христос - ... Божий!
Отже, потрібно хутко розгадати 
цей простенький кросворд та 
зателефонувати нам 31 грудня з 
9.00 до 10.00 за номером:
+380983893464
«П'ятачок» разом зі Святим 
Миколаєм уже пакують для 
перших трьох переможців смачні 
призи.
З Новим роком та Різдвом 
Христовим!
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Актуальні вакансії Групи ком-
паній “Нива Переяславщини”:
1. Продавець (м.Бровари, м.Го-

стомель, м.Київ, м.Вишневе, м.Бо-
риспіль)

Опис вакансії
Вимоги:
• досвід роботи в продоволь-

чому магазині,
• знання касового апарату, від-

повідальність,
• гарні комунікативні навички,
• відсутність шкідливих зви-

чок.
Умови роботи:
• офіційне працевлаштування,
• нове, сучасне та комфортне 

робоче місце,
• графік роботи 3/3, з 8 до 20 год.,
• з/п від 8000 грн + % від прода-

жу.
• Магазин знаходиться в м.Го-

стомель.
• 2. Начальник зміни. 
Опис вакансії
Вимоги:
• повна або базова вища інже-

нерна освіта (спеціаліст, бакалавр).
• стаж роботи з оперативно-

го управління виробництвом за про-
фесією не менше 1 року.

Умови роботи:
• офіційне працевлаштування,
• безкоштовне проживання 

та харчування,

• вахтовий метод роботи 10/10 
(деннні, нічні зміни)

• 3. Слюсар КВП та А
Опис вакансії
Вимоги:
• профільна освіта,
• досвід роботи від 2-х років,
• 3 група допуску з електробе-

зпеки (1000 вольт і більше)
Умови роботи:
• Графік роботи: 10/10 вахта
• Безкоштовне харчування, про-

живання, спецодяг.
• Місце роботи с. Переяславське, 

Київської області.
• Слюсар-сантехнік
Опис вакансії
Вимоги:

«Нива Переяславщини» пропонує  роботу! «Нива Переяславщини» пропонує  роботу! «Нива Переяславщини» пропонує  роботу
• досвід роботи в сантехнічній 

службі виробництва від 2-х років,
• технічна освіта,
• відповідальність.
Умови роботи:
• Графік роботи вахта 20/10
• Офіційне працевлаштування, 

безкоштовне харчування, транспорту-
вання.

• Перспективи кар’єрного зро-
стання. 

Контактна особа:
050-456-25-00 ВІкторія [v.khomich@

niva-sa.com.ua]
тел.  050-456-25-00

Працюй в Україні  за європейську 
зарплатню!


