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

ють у «гарячих зонах» і хочуть вивезти 
родини. Наразі разом із освітянами го-
туємо приміщення фізкультурно-оздо-
ровчого комплексу у Двірківщинській 
школі до розміщення українців, які по-
требують прихистку. І найголовніше – 40 
наших співробітників стали до лав ЗСУ, 
більшість вступила до територіальної 
оборони. У нашій спільноті працівники 
«Ниви» діляться повідомленнями про пе-
рерахування 1 000 гривень із єПідтримки 
на рахунок наших ЗСУ.  Робимо все, що 
можливо, для захисту України», - комен-
тує події дня директор компанії Віталій 
Шакель. Окремо хочемо подякувати під-
приємцю Бащук С.Т. за продаж за опто-
вими цінами матраців для обладнання 
кімнат українцям, які того потребують. 
Як кажуть наші військові, - дух у нас міц-
ний і нас не зламати. Слава Україні!

НИВІВСЬКИЙ «КЕНТАВР» 

ЗАХИЩАЄ УКРАЇНУ
«Кентавром» водій Групи компаній 

«Нива Переяславщини» Олександр Ана-
толійович Розовик називає автомобіль 
«Патріот». Саме його сьогодні ми пере-
дали на потреби армії. Ці дні були на-
пружені і нам вдалося багато зробити. 
«Забезпечили пальним волонтерів для 
підвезення провіанту нашим воїнам. 
Саме зараз віддаємо автомобіль армії 
для швидкого і оперативного реагуван-
ня на зміну ситуації. Виділили 400 літрів 
бензину на потреби Яготинсько ТрО. За-
безпечуємо стратегічними запасами ту-
шонки Головне Управління Національної 
поліції Київської області та місцеві відді-
ли поліції. Готуємо місця у гуртожитках 
для працівників компанії, що прожива-

...Перемога! Жінка! «Нива»! 
Усі ці три поняття сьогодення нескладно поєднати в одному зверненні! 
Питання номер один - війна і її потреби! Проблема - зберегти виробництво, бо серце України - Київ - теж не може 

існувати без постійних надходжень. Без патріотизму і професіоналізму військових не буде України, але й без податків 
економіка країни буде знекровлена... А кошти нам потрібні як ніколи - за щоденими позитивними зведеннями з полів битв  
стоїть і щоденна праця тилу. Хто б міг уявити , що знову стане актуальне гасло: «Усе для фронту!»Усе - для Перемоги!».

У ці важкі для країни часи у повен голос повинні звучати заклики до боротьби. Але ми не можемо оминути словом і 
чергову річницю створення нашої компанії. У загальній картині фінансового благополуччя країни і особливо Київщини є 
значна частка і нашого підприємства, за якою стоїть щоденна цілодобова праця нашого колективу! Тому дозвольте мені 
привітати усіх спеціалістів нвйвищої гільдії та побажати їм , насамперед, швидшого повернення до нормального мирно-
го життя, як і всій Україні!  Вірю, що перемога буде за нами!

І якими б антагоністичними не були поняття війна і жінка - я не можу не згадати про найкращу половину нашого ко-
лективу! Найперше хочу заспокоїти вас, чарівні жінки - на фронті вас захищають наймужніші чоловіки, удома вас чека-
ють вдячні родини, а «Нива» вас цінуватиме не лише як спеціалістів... Тому все буде Україна, і все буде «Нива»! 

Зі щирою повагою Олександр Мостіпан8
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 «Перевесло»	 №2(20)

 Для кожного із нас сьогод-
ні непростий час. Земля, яка нас 
виростила і дала нам усе, чим до-
рожимо, у небезпеці. Сьогодні 
від кожного із нас залежить доля 
України. 

Група компаній «Нива Переяс-
лавщини» готова підставити своє 
плече державі, громадам, пайови-
кам і співробітникам компанії. До 
цього часу керівництво компанії 
розробило чіткий план дій у за-
грозливій ситуації. Усе для того, 
щоб працювати стабільно, ми за-
безпечили. Нині вважаємо своїм 
головним завданням робити те, 
що  уміємо найкраще – працювати 
на своїх робочих місцях. Продук-

ція, яку випускає компанія, по-
трібна людям щодня. Кожного дня 
працівники компанії приходять 
на свої робочі місця, щоб забез-
печити продовольчу безпеку дер-
жави. «Нива» робила це, робить і 
буде робити надалі.

Сьогодні ми готові працювати 
цілодобово, для того, щоб україн-
ці були спокійні: завтра і після-
завтра їм є чим годувати своїх 
дітей. Ми також готові всіляко 
підтримувати наших військових і 
територіальну оборону, як робили 
це і досі! Ми будемо поруч із гро-
мадами, у яких працює компанія, 
і готові до взаємодопомоги і спі-
впраці. 

Шановні земляки, друзі, колеги!
Перемога буде за нами!

У компанії створено оператив-
ний штаб, який постійно реагує 
на виклики часу і готовий мобіль-
но вирішити будь-яку проблему. 
Окремо хочемо звернутись до 
співробітників. Кожен із наших 
колег і працівників – на вагу зо-
лота, життя людей - безцінні. Ми з 
вами багато пройшли і багато до-
сягли, сьогодні – чергове випроб-
ування, та ми переконані, що наші 
спільні дії, наша згуртованість і 
самовіддача дозволять зберегти 
наші сім’ї  і Україну. Жоден із вас 
не залишиться наодинці зі своїми 
проблемами. Ми – одна родина, 
тому працюємо на всіх і на кожно-
го. 

МАЙСТЕР	М’ЯСНИХ	СПРАВ

Розуміємо, яку тривогу відчу-
вають земляки за своїх дітей, але 
сьогодні найперше, що ми повинні 
зробити, - не панікувати. Паніка 
на руку ворогу, він намагається 
подавити наш розум, змусити нас 
боятися. Ми не можемо йому цьо-
го дозволити! Тому працюємо, як 
одна команда, не довіряємо чут-
кам, користуємось лише перевіре-
ною інформацією. 

Ми у себе вдома, за нами правда 
і Бог, тому перемога буде за нами!  
Тримаємось, єднаємось! Слава 
Україні!

Зі щирою вірою в людей і 
Україну – Група компаній «Нива 
Переяславщини».

Щоб його зрозуміти, каже 
Майстер, треба пройти 

шлях від найпростіших операцій 
і до фасування, сам він працював 
саме так. Прийшов до м’ясного 
цеху ТМ «П’ятачок» понад 13 років 
тому, коли зводилися тільки стіни у 
далекому 2008 році. Прийшов уже 
готовим спеціалістом,  після роботи 
заступником директора колишньо-
го м’ясокомбінату «Діброва», тому 
виробництво вивчив не із розпові-
дей. Починав із обвальника, готував 
фарш і кожен процес у своєму цеху 
знає зсередини і може показати пра-
цівнику, як вправно орудувати но-
жем, як жилувати і як нарізати іде-
альні шматочки стейка. Бо тут од-
наково потрібна вправність рук та 
гострі ножі, аж такі, щоб ними мож-

на поголитися, тому тільки один із 
десяти стане професіоналом.

 «Коли запускали виробництво, 
- згадує майстер, - доводилося дню-
вати і ночувати на «Ниві», горіли 
очі, працювали самовіддано і перші 
шість років я взагалі не їздив додо-
му, лише на вихідні, жив у гурто-
житку, а на роботу мене «засватав» 
Олександр Васильович Ярощук, 
тому добре знаю кожен процес і у 
будь-яку хвилину можу підмінити 
працівника. Зараз згадую ці часи, як 
натхненну роботу, бо хотілося дове-
сти, що ми можемо, вміємо і знаємо, 
як нагодувати українців найкращим 
м’ясом, -  і все вийшло. Нині все 
більше продукції випускає цех, змі-
нюються підходи до виробництва 
і м’ясо має бути не тільки свіжим, 
смачним, якісним, але і добре упа-

кованим, тому у нас постійні зміни 
та удосконалення»

 Сьогодні він працює майстром 
цеху сирого м’яса і опікується 
кожним соковитим шматочком від 
потрапляння до переробника  і до  
фасування у лотки та підготовки 
до продажу. Фасовці сьогодні осо-
блива увага, бо щойно отримали 
новеньку фасувальну машину, яка 
значно збільшить потужність. Вона 
поки що навіть не розпакована, але 
її вже чекають працівники. 

Суворий керівник Анатолій Іва-
нович Болбот має у підпорядкуванні 
75 працівників, кілька підрозділів, і 
однаково вимогливо ставиться до 
себе і до кожного співробітника. Він 
досі грає у футбол, бо це ще одна 
його давня любов. Як почав із ди-
тинства завойовувати спортивні ме-
далі, так і не зраджував футболу все 
життя, був чемпіоном України. Грав 

під час служби у армії за німецьку 
команду. Досі двічі на тиждень хо-
дить ганяти у футбол, не зважаючи 
на зайнятість, щоранку робить за-
рядку. Він не дружить із міцними 
напоями і горілку вперше скушту-
вав у 36 років.

У цьому році разом із дружиною 
відзначать 38 років подружньо-
го життя, виховали і вивели у світ 
доньку і сина.  Своє чоловіче при-
значення виконав повністю: збуду-
вав дім, посадив цілий сад і виховав 
двоє дітей, тепер пишається ону-
ками, бо онучка стала чемпіонкою 
Києва  зі спортивних танців. Він 
любить готувати і рибалити, і пе-
реконаний, що кухня – то чоловіча 
справа і так, як чоловік, не приготує 
ніхто, особливо м’ясо. А ще роз-
крив нам секрет, як зробити сма-
жену рибку смачнішою: для цього 
треба її злегка обсмажити, а потім 
знову притрусити мукою з кожно-
го боку і так кілька разів. Отакий 
смачний рецепт від Болбота і ще 
один рецепт, яким він користується, 
життєвий: «не роби людям зла». 

Він мріє про те, щоб «крем-
лівський карлик» не приніс війни 
в Україну, хоче бачити щасливи-
ми дітей,  і виростити внука фут-
болістом. І дуже хоче дочекатися 
не лише нової пакувальної машини, 
але і нового м’ясопереробного цеху. 

Із м’ясом треба на «Ви». Так про свої стосунки із м’ясом 
каже один із найдосвідченіших працівників м’ясопереробного 
цеху Анатолій Іванович Болбот. Він віддав своїй професійній 
діяльності цілих 43 роки і досі вважає, що м’ясо вимагає особли-
вого підходу

Нам-24!
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Навіть не уявлялося, що су-
часні трактори та комбай-

ни, високотехнологічні машини із 
повним комп’ютерним фаршем, 
можуть потребувати такої древньої 
роботи, але ми самі її побачили і пе-
реконалися, що і на сучасному під-
приємстві є місце давньому україн-
ському ремеслу. 

Справжню кузню скромно живе 
у одному із відділків компанії, тут 
працює ціла бригада спеціалістів, 
які лагодять борони. Недарма хлі-
боробську працю називають бит-
вою за хліб, бо і справді круті плу-
ги нарізають землю, гострі шпилі 
борони готують пухку перину для 
насіння, із якого згодом виросте 
зерно для духмяних буханців, Але 

у цій борні стирається навіть метал 
і тому у міжсезоння зубці борони 
викручують і знову загострюють, 
вірніше, «відбивають» молотом 
старим дідівським способом через 
вогонь, молот та ковадло. Це схоже 
на якусь стародавню  магію, коли із 
вогню витягають розжарений метал 

мо із перевіреними виробниками, 
але ситуація у світі із постійними 
локдаунами і коронавірусом накла-
ла відбиток і на цю сферу. Та ми 
вже пристосувалися, деякі запча-
стини замовили заздалегідь, ще у 
листопаді, тому зараз маємо мож-
ливість проводити ремонти у пов-
ному обсязі і вся техніка, необхідна 
для внесення мінеральних добрив 
та закриття вологи, готова стовід-
сотково, решта ще ремонтується, 
але до весняно-польових робіт усе 
встигнемо. Заздалегідь подбали та-
кож про пально-мастильні матеріа-
ли та все необхідне для посівної. У 
цій майстерні обладнано все і для 
ремонту акумуляторів і для токар-
них робіт і для ремонту великих 
вузлів та агрегатів. Ремонтують їх 
самі власники тракторів разом зі 
слюсарями, токарями та вузькими 
спеціаліфстами. Тут все під рукою і 
обслуговує майстерня усі відділки»

У цій майстерні знову відчу-
вається магія, але вже людських рук 
та металу. Ремонтники звикли до 

такої роботи, тому рухи відточені 
і вправні. І як можна розібратися 
у хитросплетінні коліщаток і гвин-
тиків і вдихнути силу і живий дух 
у цю гору металу!? Але вони ро-
блять це запросто і спокійно, ніби 
не відчувають втоми, ще і сиплють 
жартами. У приміщенні пахне ма-
стилом, дизелем, але механізатори 
кажуть, що так пахне зима і ремон-
ти, весна пахне зовсім інакше, вона 
пахне полем.

МАГІЯ ВОГНЮ, МЕТАЛУ І РОБОЧИХ РУКЗима – гаряча пора для механіків 
та ремонтників. Техніка, яка 
справно служила аграріям упро-
довж усього сезону, покірно ско-
рялася найменшим порухам рук 
комбайнерів чи трактористів, 
зрештою віддала усі сили ниві і 
потребує тепер хоч тимчасово-
го, але перепочинку. Як кажуть 
механізатори – час на медогляд. 
Його проводять відразу після за-
вершення осінньо-польових робіт 
і називається він у інженерній 
службі «Ниви Переяславщини» де-
фектовкою. Механік та екіпаж 
машини разом обговорюють про-
блеми, що виникли за сезон, гово-
рять про роботи, які слід викона-
ти, і беруться лагодити залізних 
коней, щоб до нового сезону ті вже 
«били баскими копитами» та рва-
лися до роботи. І якщо у букваль-
ному розумінні «залізних коней» 
і не підковують, то роботу кузні 
ми таки побачили

	від	25	грудня	2021	року 5	від	5	лютого	2022	року

і кількома рухами знову роблять із 
нього загострені і готові до роботи 
зубці борони.  

Зовсім поруч, у найбільшій 
майстерні компанії, в Новій Оржи-
ці кипить робота. На подвір’ї стоїть 
новесенький Джондір, хлопці лю-
бовно кажуть про нього малюк, бо 
значно менший за вже звичних по-
тужних старших братів, але він теж 
у господарстві знадобиться, як і но-
вий навантажувач JCB. 

«Придбали зовсім нещодавно, 
поповнили наш моторно-транспорт-
ний парк, - каже головний інженер 
підприємства Олександр Онищенко. 
Це ще не всі наші нові придбання, 
бо наразі поставки техніки і запча-
стин розтягнулися у часі. Працює-
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Про результати співпраці із пайовиками го-
ворить директор Групи компаній Віталій 

Шакель:
- Перші сонячні дні лютого – чудова нагода, 

щоб поговорити про  виконані зобов’язання та 

плани на майбутнє із найближчими партнерами 
Групи компаній «Нива Переяславщини» - пайови-
ками. І тривожна ситуація, що склалася на кор-
донах з Україною, зовсім не привід відмовлятися 
від обговорення майбутнього, бо ми переконані, 
що народ, який століттями боровся за свою не-
залежність і врешті виборов її, здолати немож-
ливо. Тому ще якийсь місяць і загуркочуть у по-
лях трактори, порадує зеленню озимина і аграрії 
візьмуться до своєї вічної роботи – ростити 
хліб. Як жартують у мережі «Напруга щодо 
московського вторгнення зберігатиметься поки 
не підуть городи. А по копаному їх вже ніхто не 
пустить!». Тому працюємо, плануємо і мріємо.

 Щодо планів, то власник компанії Олександр 
Олексійович Мостіпан повідомив про одноосібне 
підвищення орендної плати до 16% від норма-
тивно-грошової оцінки землі, а це на 4% більше, 
аніж у минулому році! Бо, як каже Олександр 
Олексійович, «розуміємо, що людям живеться 
непросто, тому хочемо хоч якимось чином, як ми 
можемо у межах компанії, полегшити їм жит-
тя». 

Але це згодом, а зараз ми готові відзвітува-
тись про співпрацю із пайовиками у 2021 році. 
Орендна плата, виплачена нами  землевласни-
кам, складає 72, 5 мільйонів гривень. До бюд-
жетів різних рівнів тільки із податків за паї 
надійшло більше 14 мільйонів гривень. Це кошти, 
які підуть на виплату пенсії і соціальної допомо-
ги, нові дороги і реконструкцію шкіл у громадах. 
А значить, життя людей, в тому числі і наших 
пайовиків у селах, стане комфортнішим. Окрім 
грошових коштів, практикуємо і виплату у на-
туральній формі – видаємо пшеницю та кукуру-
дзу, як того просять пайовики. Вже п’ять років 
поспіль  робимо це цивілізовано, пакуємо зерно 
у мішки, завозимо до  двору і навіть заносимо, 
куди просять господарі. Кількість людей, які по-
требують таких розрахунків, з кожним роком 
усе менша. Населення старішає і не так просто 
тримати господарство, але майже 11 тисяч 
мішків, які отримали домашні господарства 
торік, це також вагома цифра і добряча допо-
мога, особливо зважаючи на те, що збіжжя з 
того часу подорожчало майже на півтори – дві 

тисячі гривень.
54 тисячі банок тушонки за програмою лояль-

ності «Ниви Переяславщини» отримали у по-
дарунок власники земельних паїв, це ще плюс 4 
мільйони гривень із бюджету компанії. У 2021, 
зважаючи на тривалі локдауни, розпочали їх 
видачу ще взимку, тому козацький куліш влітку 
уже було із чого готувати. Наша тушонка під-
корила навіть найвищу вершину України – Го-
верлу, бо саме її мали студенти, онуки пайовиків, 
у рюкзаках, коли брали висоту. 

 Щороку сотні гектарів землі ми оремо чи дис-
куємо, допомагаючи пайовикам у обробітку  го-
родів. Випускаємо власну газету «Перевесло», де 
інформуємо про справи у компанії та благодійну 
діяльність, пайовики її отримують безкоштов-
но. У всіх селах працюють наші адміністрато-
ри, щоб вирішити питання пайовиків на місці, 
намагаємось своєчасно реагувати на виклики 
часу. Завозимо тюк соломи на пай, який може 
бути використаний для годівлі худоби чи муль-
чування землі. 

Ми шануємо землю, яку отримали в оренду, і 
постійно збільшуємо її родючість, вносячи ор-
ганічні добрива. Намагаємось не відмовити у 
допомозі людям, що потрапили у скрутні жит-
тєві обставини, значні кошти вкладаємо у бла-
годійність, – все це заради того, щоб землев-
ласник був задоволений співпрацею, бачив у нас 
партнера і друга. 

 «Нива Переяславщини» і далі докладатиме 
зусиль для покращення співпраці із пайовиками.

ЗВІТУЄМО	ПРО	РОБОТУ	З	ПАЙОВИКАМИ
Нам-24!

«Щиро вдячна людям, які 
допомагали під час пожежі і 
ми врятували весь книжко-
вий фонд бібліотеки. Тоді, 
якби не жителі найближчих 
будинків та пожежники, на-
вряд чи щось залишилося б 
від приміщення. 

У перші хвилини думали 
лише про приборкання вог-

ню, але далі, коли «Нива Пе-
реяславщини» вже перекри-
ла дах, до великої радості 
додався і смуток, бо під но-
веньким дахом були поніве-
чені стіни. Двадцять тонн 
води, які вилили пожежни-
ки просто у пащу вогняному 
чудовиську, змили і старень-
кі стіни та знищили стелю.  

Раніше у приміщенні була 
сільська бібліотека, але те-
пер бібліотечний фонд за-
брали до Любомирівки, 
а ми мали думати, як усе 
відновити, тому знову звер-
нулися до «Ниви». Ті, хто 
сотні раз бував у цій будівлі, 
зараз її просто не впізнали 
б. Директор Групи компаній 
Віталій Шакель та депутат 
Згурівскої громади, дирек-
тор з рослинництва ком-
панії, Станіслав Кошіль усе 
оглянули і знову вирішили 
допомогти відновити зруй-
новане водою. Вірніше, від-
новити - не зовсім те слово, 
бо ми отримали практично 
нове приміщення. Тепер 
маємо велику кімнату, бо 
раніше вона була розділена 
на дві. Уже є домовленість, 
як її використовуватимемо: 
думаємо облаштувати тут 
хореографічний клас для 
діток та зал для занять бо-
ротьбою. У кімнаті закла-
ли двері, замінили вікна на 
металопластикові, по всій 
будівлі змінили опалення та 

батареї, вчора вперше пу-
стили тепло і ми не може-
мо нарадуватись. Гарно, за-
тишно, приємно. Замінили 
повністю електропроводку 
у будівлі, вивели світильни-
ки. Вирівняли стіни та сте-
лю. Тепер у нас є місце для 
громадських зібрань, якого 
так бракувало. 

Мало того, із згорілої ча-
стини приміщення, через 
яке світилося небо,  зроби-
ли кухню, замінили вікна 
та двері, а котел перенесли 
у сусідню кімнату, обладна-
ли також внутрішній санву-
зол та душові, так що зараз 
ми готові приймати до себе 
визначних артистів, бо має-
мо усі необхідні зручності. 
Як кажуть, не було б щастя, 
так нещастя допомогло. Бо 
якщо маєш гарних друзів та 
меценатів, то і горе не таке 
велике, і біда не така страш-
на. 

І не можна не сказати про 
причину пожежі – трубу. 
Тепер вона із нержавіючої 
сталі і встановлена за всіма 
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вимогами пожежної безпе-
ки, хоча і вартість її немала 
- 33 тисячі гривень. 

Щиросердно дякуємо на-
шим благодійникам – Групі 
компаній «Нива Переяс-
лавщини» і її власнику – 
Олександру Олексійовичу 
Мостіпану за постійну під-
тримку і допомогу. Спа-
сибі будівельникам за від-
повідальність і професіо-
налізм, з яким вони відно-
сились до справи. Жителі 
села Вознесенське та діточ-
ки вдячні меценатам за нове 
приміщення для розвитку 
творчих здібностей малечі», 
- так коментує подію ста-
роста сіл Вознесенське та 
Нова Оржиця Тетяна Олек-
сандрівна Шовкун. 

«Це завжди приємно ство-
рювати щось гарне для лю-
дей, особливо для дітей, бо 
зрештою будь-яка робота 
потрібна заради майбутньо-
го», - такий висновок зробив 
директор «Ниви Переяслав-
щини» Віталій Шакель. І з 
цим важко не погодитись…

ЩАСТЯ, КОЛИ ПОРУЧ БЛАГОДІЙНИКИ!
Зовсім недавно ми розповідали про спільнодію із поря-

тунку старостату у селі Вознесенське. Разом сумували 
над шкодою, яку завдала пожежа адмінприміщенню. 
Разом спостерігали за тим, як мінялися крокви на го-
рищі і викладався дах. І ось нова робота для Групи ком-
паній «Нива Переяславщини»
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На персні у царя Соломона 
був напис: «Все минає – і це 

мине». І справді, усі події нашого 
життя - веселі чи сумні -  мина-
ють. І те, що сьогодні здається 
великою неприємністю, за кілька 
місяців виглядатиме не таким 
уже і важливим. До мудрого вис-
ловлювання хочеться додати ще 

одне: «Зупиніться! Цього більше 
ніколи не буде»! Це лише у філь-
мах герой сотні разів проживає 
один і той же день, у житті – ін-
шого такого моменту не буде.

Особливо гостро це відчувається 
під час наших поїздок із щомісяч-
ною  благодійною допомогою від 
«Ниви Переяславщини». За місяць 
уже будуть два роки, як ми заходимо 
у будинки літніх людей і приносимо 
уклін від компанії. За цей час ми по 

кілька разів бували у одних і тих же 
людей, але кожного разу це інакше. 
Їх натруджені руки часто не в силах 
тримати важкий пакунок і ми доно-
симо його до столу. Їх завжди мо-
лоді очі світяться теплом і зоріють 
сльозами. Неприємності промінця-
ми лягли на обличчя, а з-під хустки 
підступно прокрадається на світ 
Божий непрохана сивина. Кожного 
разу нам розповідають, як триво-
жаться ночами (зимові ночі - вони 
як море) за дітей і онуків і бачать 
себе зовсім юними у снах і відчу-
вають присутність рідних у хаті, 

а потім невмолимий ранок краде 
рештки спогадів, снів, молитов і 
надій. Лишається тільки тривога. 
Цього разу до звичних бажань про 
хоч якесь здоров’я, додалося ще 

болюче запитання про війну. 
Їх єдиний розрадник – телевізор 

– нагнав страху, а страх, якщо його 
нікому розігнати, має здатність ро-
зростатися до гігантських масшта-
бів. Тому цього разу до вдячності  
у селі Яблуневому додавалися ще 
і запитання про війну. Разом зі ста-
ростою села  Володимиром Волко-
вим та директором Благодійного 
фонду «Ниви Переяславщини» 
Анатолієм Єшенком не тільки за-

носили гостинці у дім, але і розга-
няли страхи по закутках і відпуска-
ли їх у відчинені двері. Говорили, 
що маємо міцну армію, дружну 
підтримку міжнародної спільноти, 
патріотично налаштованих україн-
ців, а найголовніше за нами правда 
і Бог, тому хто проти нас, якщо Він 
за нас. Бабусі заспокоювались і пе-
реходили до справ життєвих: дяку-
вали за гостинці і чепурилися для 
фото.

Всього у Яблуневому отримують 
наші пакуночки 16 осіб. Першою 
була Катерина Іванівна Кривошлик, 
колишня трактористка, бригадир са-
дової бригади, санітарка, має всього 
47 років стажу, але пенсію невели-

ку. Переїхала до Яблуневого у 18 
років і тут залишилася, живе сама. 

Ганні Антонівні Руденко – 85 
років, скаржиться, що підводить 
здоров’я, хвалить соціального пра-
цівника Аню. Працювала усе життя 
у селі, ростила яблуневі сади у селі 
Яблуневому,  має доньку-вчитель-
ку, пенсіонерку. Квартира у неї, як 
писанка, тільки жити.  Теж  триво-
житься, щоб не було війни.

 Валентина Панасівна Шутенко 
просить миру і здоров’я, усе жит-
тя пропрацювала у радгоспі «Хме-
льовик» бухгалтером і згадує, що у 
Яблуневого довго не було назви, а 

ВОНИ ТРИВОЖАТЬСЯ ЗА НАС 
НОЧАМИ

	від	25	грудня	2021	року 5	від	5	лютого	2022	року

потім його назвали на честь квіту-
чих  садів. 

Любов Петрівна Напольських 
згадує своє минуле життя і робо-
ту у КМДА, колишніх мерів Києва 
та вітає усіх із прийдешнім Днем 
Святого Валентина.  

« «Ниву Переяславщини» і Яблу-
неве єднають давні дружні стосун-
ки. Компанія допомагала у ремонті 
і заміні вікон у клубі, облаштуван-
ня спортзалу, вивезенні сміття, 
розчистці снігу, благоустрої те-
риторії та сотні інших буденних 
справ. А ось уже 2 роки ми вручає-
мо допомогу одиноким жителям 
села, вклоняємось мудрості років 
і підтримуємо літніх людей. Так 

працюватимемо і надалі, бо влас-
ник компанії Олександр Мостіпан 
в основу нашої роботи поклав со-
ціальну відповідальність за все, до 
чого докладає рук компанія. Ми не 
можемо змінити ситуацію у світі, 
але полегшити життя людям, які 
того заслуговують, намагаємось. 
Переконаний, що у нашої держави 
все буде добре, треба тільки пра-
цювати для цього.

 Економічно розвинута держава 
із міцною армією і  єдністю наро-
ду не по зубах жодному ворогу», - 
зазначає директор Групи компаній 
Віталій Шакель.
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Розповісти про ще одну 
місію Групи компаній «Нива 
Переяславщини» нас змусив лист, 
який ми отримали від одного із 
батьків. 

- Зовсім нещодавно мої 
діти, донька та син, закінчили 
тренування у секції айки 
-джитсу, яку організувала «Нива 
Переяславщини». Не побоюсь 
сказати, що ці заняття докорінно 
змінили життя моїх дітей. Шість 
років, проведені під наглядом 
чудового майстра своєї справи, 
сенсея Сергія  Володимировича 
Смешного, були справжньою 
школою дорослішання і гартування 
характеру. Те, що компанія, яка 
вирощує хліб, витратила кошти 
і обладнала такий зал для занять 
дітей, воістину дуже гарний 
приклад відповідального ставлення 
до майбутнього і виховання 
молодого покоління. Щиро 
вдячний за організацію такої секції 
керівнику «Ниви Переяславщини» 

Олександру Мостіпану, директору 
підприємства Віталію Шакелю. 

У секції займалися, крім моїх 
дітей, ще півсотні інших із різних 
родин і різних шкіл Яготина. 
Знайти сьогодні таке обладнання, і 
такого наставника, дуже непросто, 
діти отримали таку можливість 

безкоштовно, тому відвідувати 
секцію могли всі бажаючі. 

За ці шість років Дарина і Саша 
стали значно впевненішими у собі, 
тепер навіть коли мене немає поруч, 
я спокійний, що вони можуть за 
себе постояти, а знання і вміння, 
які передав їм сенсей - це не тільки 
про вправність і готовність до 
захисту, це про справжню дружбу і 
взаємоповагу, про уміння дружити і 
допомагати слабшим, про здатність 
шукати джерело сили у собі 
самому. Я би сказав, що такі навики 
необхідні кожній дитині.

Дуже шкода, що заняття 
закінчилися, бо мої діти виросли, 
але я переконаний, що знання і 
досвід, які отримані під час занять, 
змагань, тренувань стануть їм у 
пригоді в подальшому. І, думаю, ще 
не раз впродовж життя вихованці 
згадуватимуть теплими словами 
людей, які дали їм можливість 
отримати ці безцінні знання і щодня 
робили їх сильнішими. Сердечне 
спасибі від усієї нашої родини. 
Юрій Пантелусь. 

Ось такий теплий лист ми 
отримали. Залишилося лише 
розповісти про саму появу ідеї 
тренувати дітей і вчити їх східним 
єдиноборствам. Їй уже більше 6 
років, вона розпочалася із пропозиції 
Сергія Володимировича займатися 
із дітьми. Сам він займається цим 
бойовим мистецтвом уже 31 рік і є 
Президентом федерації сінкен сьобу 
України. Тривалий час витрачено 
на обладнання залу і придбання 
всього необхідного: спорядження, 
обмундирування. За цей час Школа 
Майстра, як називають його учні, 
допомогла стати сильнішими 
двом сотням дівчаток і хлопчиків, 
навчила основам співжиття, радості 
подолання своїх страхів. Особливо 
цінне у такому віці уміння 
захищатися, зберігаючи при цьому 
власне достоїнство. 

«Я не втомлююсь повторювати, 
що найголовніше достоїнство 
«Ниви Переяславщини» - це 
люди. У нас працюють справжні 
професіонали своєї справи. І так, 
як ми різнопланова компанія, то це 
спеціалісти у різних галузях, тому 
будь-які їх пропозиції та нові ідеї 
завжди підтримуються власником 
компанії. 

Неодноразово сам нагороджував 
юних борців, бо за цей час 
проведено 33 дитячі турніри і 
завжди захоплювався витримкою, 
вправністю і жагою перемоги. 
Школа єдиноборств під егідою 
«Ниви Переяславщини» 
працюватиме і надалі, а ми вдячні 
батькам за схвальні відгуки», 
- прокоментував листа-подяку 
директор Групи компаній Віталій 
Шакель. 

Заняття проводяться тричі 
на тиждень: понеділок, середа 
та п’ятниця з 15.00 до 16.30 у 
приміщення контори колишнього 
бурякорадгоспу у місті Яготині. 
Ми допомагаємо дітям стати 
сильнішими!

ВИ РОБИТЕ ДІТЕЙ СИЛЬНІШИМИ

Два вантажні автомобілі вироб-
ництва Мінського автомобіль-

ного заводу стоять перед офісом 
Групи компаній «Нива Переяслав-
щини» готові до захисту України.

«Минула ще одна тривожна ніч, 
ми вистояли, тримається столиця, 
мобілізуються і самоорганізовують-
ся люди по всіх куточках України. 
Кожен в міру своїх можливостей 
рятує рідну землю. «Нива Пере-
яславщини» сьогодні передає на 
потребу армії ще два автомобілі, 
МАЗи. Це гарні, добротні машини, 
які компанія придбала вісім років 
тому і досі вони були задіяні у на-
шому будівельному підрозділі, тому 
вони «уміють» будувати, відтепер 
вони «навчаться» воювати! Маши-
ни у повному порядку, доверху за-
повнені пальним. У руки військо-
вим їх передають наші водії, які до-
бре дбали про них, відтепер машини 
дбатимуть про наших захисників. 
Низький уклін від усіх працівників 
підприємства нашим воїнам! Ваша 
відвага надихає, ваша мужність за-
хоплює, ваша стійкість робить нас 
непереможними!

Окремо хочу подякувати також 
нашим працівникам, співробітни-

кам «Ниви». Багато із них приїжджі, 
вони тривожаться за родини, що-

миті перевіряють телефони і раді 
рідному голосу по той бік слухавки. 
Ми розуміємо весь біль і тривогу 
кожного. Ми виробляємо продо-
вольство і це виробництво, яке не 
спиняється ні на мить, ми годуємо 
країну, ми другий у державі вироб-

ник продукції свинарства. І так, ми 
не тримаємо у руках зброю, але ми 

стратегічна галузь держави, бо ар-
мія і населення повинно бути наго-
доване. 

Ми готові допомогти кожному із 
працівників, постійно на телефонах 
керівництво компанії, працює опе-
ративний штаб, ми готові вивезти 

рідних і близьких із «гарячих зон» 
і зробимо все, щоб люди почували 
себе в безпеці, наскільки це сьогод-
ні можливо. 

Щиро вдячні за роботу водіям 
комбікормовозів і м’ясовозів, тех-
нологам тваринництва і працівни-
кам зернового виробництва, пра-
цівникам комбікормового і м’ясопе-
реробного господарства – усій ве-
ликій родині «Ниви» за злагоджену 
і самовіддану роботу. 

Ми з вами працюємо на перемогу 
України у цій війні! Дякуємо кож-
ному працівнику, хто за покликом 
серця надсилає кошти для ЗСУ, хто 
бере участь у теробороні, нашим 
хлопцям, що вирушили зі зброєю в 
руках захищати Батьківщину.

 Все зможемо! Все подолаємо! Все 
буде Україна!», - зазначає директор 
компанії Віталій Шакель. 

Нехай Білорусь сьогодні проти 
нас, але їх машини уже воюють за 
Україну!

БІЛОРУСИ ВІДТЕПЕР 
ВОЮВАТИМУТЬ ЗА УКРАЇНУ
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День Святого Вален-
тина - зовсім не хри-

стиянське свято і часто 
кажуть, що це просто 
маркетинговий хід для 
торговельних мереж. Хай 
і так, але ми сприймає-
мо його, як зайвий привід 
зізнатися у любові усім, 
хто складає наше життя

Переконані, що вран-
ці співробітники компанії 
отримали привітання від 
близьких і коханих, але 
вітань, сердечок і любові 
ніколи не буває багато, тому 
на вході у офіс нас зустріча-
ли кульки-сердечка і цукер-
ки-сердечка.

І навіть на апаратній на-
раді  директор компанії 
Віталій Шакель заспокоїв: 
«Дуже важливо серед три-
вожних новин не втратити 
душевний спокій і життєву 
рівновагу. Компанія працює 
у звичному режимі. Ми має-

мо особисті зобов’язання 
перед родинами співробіт-
ників і споживачами, бо ви-
пускаємо продовольчу про-
дукцію, тому відповідальні 
за продовольчу безпеку дер-
жави і можемо запевнити, 
що надійно боронимо цей 
фронт. «Нива Переяславщи-
ни» українська і за виробни-
цтвом, і за корпоративними 
переконаннями, і за духом 
компанія. Ми наповнюємо 
бюджет держави, підтри-
муємо Збройні Сили і віри-
мо у щасливу зірку рідної 
країни, тому все у кожного 
із українців буде добре. Ми 
працюємо, щоб Україна 
процвітала. Щиро бажаю 
усім любові, бо зрештою 
тільки вона веде до створен-
ня чогось нового, а справа, 
зроблена з любов’ю, прире-
чена на успіх». 

Так само з любов’ю 
привітала сьогодні колег і 

завідувачка підприємством 
харчування Групи компаній 
«Нива Переяславщини» Ок-
сана Скрипець, яка у свій 
вихідний день виготовила 
більше сотні шоколадних 
десертів «Баунті»  у формі 
сердечок. 

Отак із зусиль багатьох 
людей, які прикрашали 
офіс, виготовляли цукерки і 
посміхались у відповідь на 
привітання виріс цей чудо-
вий мирний день, і нехай усі 
інші також будуть такими ж 
сонячними і щасливими.

Нехай світом править лю-
бов! Бо саме від любові на-
роджуються нові ідеї, мрії, 
надії, життя! Людина, яка 
кохає, ніколи не зробить 
шкоди іншому! З любов’ю 
до України, родини, рідної 
землі, з вірою у гарне май-
бутнє наших дітей, серед 
напруженої тиші будьмо 
єдині!

УСЕ НА ЗЕМЛІ З ЛЮБОВІ!



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!

Свої заслужені 
60 років зустріла 6 лютого 
у селі Яблуневе Старцева 

Ніна Іванівна! 
Приєднуємося до побажань 

і просимо прихильності долі 
до ювілярки та многая-мно-

гая літа! 
 

У с. Русанів 9 люто-
го 60 років відзначила 

наш пайовик Караваєва 
Валентина Володи-

мирівна! 
Хай Ваші наступні 

ювілеї будуть іще світлі-
шими і радіснішими! 

У тому ж таки Руса-
нові весело зустріла  70 
- річчя Ряба Слава Ми-
хайлівна!

Бажаємо ювілярці ща-
стя на кожну днину  і Бо-
жого милосердя у родину!

Село Русанів іще 
раз радо вітало ювілярку! 
Цього разу своє 70-річчя 
29 лютого відзначила 
Саприкіна Галина Фе-
дорівна! 

Бажаємо іще раз  неви-
черпного оптимізму, миру 
і радості!

У с. Гостролуччя 15 лю-
того зустрів 70-річний 
ювілей ІВАНЕНКО МИ-
КОЛА ФЕДОРОВИЧ!

Хай Бог оберігає Вас 
своєю Милістю, а світ 
буде до Вас приязним і 
милосердним!

Соловей Іван Дени-
сович із с. Русанів має 
за плечима  85-річний 
ювілей, який зустрів 25 
лютого, з чим ми його 
сердечно вітаємо!

Зичимо щастя у ро-
дину і радість на кожну 

днину!

Наші зичення до с. Коз-
лів, де 28 лютого святку-
вала 90-річчя Кучер Оль-
га Іванівна! 

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

Гостролуччя також вітало 
свого іменинника! Савчен-
ко Микола Федорович у 
доброму гуморі відзначив 
70-річчя 21 лютого! 

Хай доля квітчає Ваші шля-
хи барвінком і м’ятою, а су-
проводжують у житті добре 
здоров’я та любов рідних! 

 У березні очікуються магнітні бурі в такі дати:1-2 березня — очікується магнітна буря, яку можна назвати скоріше незначними геомагнітними 
коливаннями. 4 березня — це найсильніша магнітна буря березня. Вона триватиме 1 день, але її вплив буде найбільш суттєвим на здоров’я людей в цьому 
місяці. 11-12 березня — в ці даті прогнозують незначні геомагнітні коливання, які триватимуть 2 повних дні. 18-19 березня — ця магнітна буря припадає 
на кінець робочого тижня, тому може особливо важко переноситися. 31 березня теж передбачається незначні геомагнітні коливання.
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Шановні друзі! 
Зважаючи на ситуа-

цію в Україні та гостру 
потребу у продовольстві, 
Група компаній «Нива 
Переяславщини готова 
відпускати напівтуші 
свиней за найнижчими 
можливими цінами, щоб 
не втратити компанію і 
людей, цінами воєнного  
часу – 80 гривень 40 ко-
пійок за кілограм. Вага 
напівтуші – від 30 до 40 
кілограмів. Ініціатива 
починає діяти із сере-
ди 2 березня. Так, як це 
свіже м’ясо, то продаж 
буде лише за попереднім 
записом. Звертатися за 
телефонами: 099-541-42-
59 - Валентина; 050-338-
23-27 - Марія. Видача 
м’яса буде відбуватися 
у селі Переяславське на 
площі біля залізничного 
вокзалу в погоджений 
час

Окрема програма ло-
яльності із продажі на-

півтуш діє для працівників 
компанії та наших пай-
овиків. Для них компанія 
вводить ще більші пільги - 
вартість м’яса складати-
ме 65 гривень 94 копійки. 
Порядок отримання м’яса 
співробітниками уже дав-
но відпрацьований, і та-
ким і залишиться. Пайо-
викам з приводу придбання 
прохання звертатися до 
адміністраторів сіл. Кон-

такти адміністраторів 
наводимо нижче:

Адміністратори відділу 
та відповідальні особи:

Андрійченко Ніна Пав-
лівна - с. Любомирівка, с. 
Вознесенське:   + 38 (050) 
922-93-84

Біляк Марія Володи-
мирівна - с. Переяславське,  
с. Яблуневе + 38 (097) 468-
85-55

Карпенко Галина Іванів-
на - с. Сомкова Долина + 38 

(095) 107-34-30
Кіктенко Віра Михай-

лівна  - с. Положаї, с. Де-
ниси: + 38 (099) 647-84-72

Клименко Валентина 
Іванівна - с. Нова Оржи-
ця:+ 38 (095) 273-55-24

Козак Валентина Ва-
силівна - с. Стара Оржи-
ця: + 38 (066) 228-52-40

Круглов Роман Васильо-
вич -   с. Ничипорівка: + 38 
(063) 109-13-54

Семесько Людмила 

Іванівна  - с. Сотниківка:
 + 38 (095) 222-57-52
Сидоренко Тамара 

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

Хамбір Тетяна Вік-
торівна - с. Русанів: + 38 
(067) 698-06-37

Левченко Людмила Ми-
колаївна - с. Студеники, с. 
Козлів: + 38 (067) 285-26-50

Кухов Олександр Івано-
вич - с. Лозовий Яр: + 38 
(095) 377-15-80

Тихий Іван Петрович 
- с. Семенівка: + 38 (066) 
559-73-42 

Шевченко Микола Фе-
дорович - с. Капустинці:   + 
38 (050) 431-48-54

Бадун Любов Володи-
мирівна -  с. Паришків, с. 
Корніївка: +38 (095) 928-
41-27

Курінь Лариса Мико-
лаївна  - с. Двірківщина:  + 
38 (050) 410-26-39

Завжди готові підтри-
мати кожного, чим може-
мо. 

Тримаймося!

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ВІД «НИВИ 


