
ПЕРЕВЕСЛО
Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній

«Нива Переяславщини» №4(22) від 3 квітня 2022 року

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

Новий магазин фірмової 
торгівлі «П’ятачок», уже 32-й, 
відкрився сьогодні у селі Вор---ків. 
Без кульок і перерізання стрічки, 
але із повними прилавками. Тут  
можна придбати як охолоджене 
м’ясо великим шматком, так і 
м’ясні напівфабрикати... - стор.6

Олександ Мостіпан: 
«Нива Переяславщини» - це 

майже дві тисячі стволів, 
направлених у бік ворога! 
Сьогодні не час розмов, сьогодні 
час дій і ми діємо!» - стор.2

спецтехніку для перевезення живих 
тварин, хто має техніку для перевезен-
ня м’яса, 10-тонні рефрижератори з 
підвісами для напівтуш і готовий спі-
впрацювати, прохання вийти на зв’я-
зок. Давайте об’єднувати зусилля, щоб 
забезпечити тили, поки наші доблесні 
воїни захищають країну! 

Готові також співпрацювати зі всі-
ма зацікавленими сторонами щодо по-
ставок живих свиней, напівтуш, напів-
фабрикатів чи ковбасних виробів.

Щодо поставок тварин звертати-
ся за телефоном: 050-384-36-42, Ан-
дрій. Щодо поставок готової продукції 
«Ниви»: 095-268-14-25, Тетяна. Працю-
ємо 24/7 заради Перемоги!

 Давайте разом працювати на за-
безпечення населення продовольством! 

«НИВА 
ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» 

ПРОСИТЬ ПІДТРИМКИ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИКІВ

Шановні колеги! У цей непро-
стий для України час  Група 

компаній «Нива Переяславщини» має 
можливість в повній мірі забезпечува-
ти м’ясними виробами населення дер-
жави. Ми один з лідерів виробництва 
продукції тваринництва. Але наше пе-
реробне виробництво не може впорати-
ся із кількістю замовлень. Звертаємось 
до всіх колег галузі м’ясовиробництва. 
Ми всі один одного знаємо! Всі, хто має 
потужності для забою свиней,  хто має 

«У нас ще ніколи не було такого 
складного початку весняно-
польових робіт. Після ремонтів і 
зимових відпусток механізатори 
скучили за своєю звичною 
хліборобською роботою і всі 
просяться у поле. Але у стані 
війни довелося усе змінювати 

«Усвідомлюючи свою особисту 
відповідальність за продовольчу 
безпеку країни, Група компаній 
«Нива Переяславщини» із 
першого дня війни включилася у 
забезпечення населення м’ясними 
виробами - стор.8

стор.4



КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

«НИВА» -  2

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ» ІЗ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

М’ЯСОМ
У зв’язку із великою кількістю за-

мовлень, торгова марка «П’ятачок» 
продовжує роботу «гарячої лінії» із 
забезпечення м’ясною продукцією 
населених пунктів України. Про-
даємо м’ясо напівтушами вагою 
35-40 кілограмів та чвертями 17-20 
кілограмів. Вартість свіжого м’яса 
– 80 гривень 40 копійок за кілограм. 
Звертатись можна за номером: 050-
338-35-89 – Анастасія, 099-541-42-
59 -  Валентина. Пайовики компанії 
за програмою лояльності отримають 
додаткову знижку. 

Готові також співпрацювати із 
дрібними гуртовиками, ФОПами, 
які займаються продажем  м’яса. 
Пропонуємо для реалізації живих 
свиней вагою 110-120 кілограмів 
будь-якими партіями. Вартість 50 
гривень кілограм. Замовлення прий-
маємо за телефоном: 096-336-16-94, 
Василь. МИ працюємо для вас!

ОПЕРАТИВНА 
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАСЕЛЕННЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВОМ
Допоки не налаштована логістика 

і магазини відчувають дефіцит про-
дукції, ТМ «П’ятачок» вводить «га-
рячі лінії» із забезпечення м’ясною 
продукцією населених пунктів Київ-
щини. Так як торгівля буде відбува-
тися «з коліс», надаємо додатково 
для всіх бажаючих телефони пра-
цівників, які формуватимуть замов-
лення. Якщо вам потрібні напівтуші 
чи м’ясо великим куском звертатись 
можна за номером: 050-338-35-89 – 
Анастасія, 099-541-42-59 Валенти-
на; 050-338-23-27 Марія. Усі попе-
редні номери також в дії, просто не 
встигають обробляти заявки. 

Вартість свіжого м’яса напівтуші 
– 80 гривень 40 копійок. Пайовики 
компанії за програмою лояльності 
отримають додаткову знижку.  

Сьогодні, 4 березня, відновлюють 
роботу магазин “П’ятачок”  у Києві 
по вул. Садова 64, буд 33 та  вул. 
Олени Пчілки, 3 д, приміщення 1/7.

МИ працюємо для вас!

Велика Британія 
уже передала Україні 

партію переносних 
зенітно-ракетних 

комплексів Starstreak 
Про це заявив міністр оборони 

Бен Воллес в інтерв’ю The Mail.
Воллес сказав, що перші українські 
військові пройшли підготовку щодо 
використання Starstreak і ПЗРЖ уже 
розгорнуті, додавши, що Британія 
«робить більше, ніж будь-хто 
інший», щоб допомогти Україні. 

 «Перевесло» №4(22)

 ОЛЕКСАНДР МОСТІПАН: «НА НАШІЙ ЗЕМЛІ 
ПОВИННІ ГУРКОТІТИ ТРАКТОРИ, А НЕ  

ГАРМАТИ!»
Шановні співвітчизники, 

колеги, друзі!
Ми всі переживаємо зараз не-

прості часи, але сьогодні, як ніколи, 
все зрозуміло. Ми знаємо, хто наш 
ворог, ми знаємо, що робити, ми 
всі разом працюємо на Перемогу. 
І сьогодні кожен із нас – це зброя! 
«Нива Переяславщини» - це майже 
дві тисячі стволів, направлених у 
бік ворога! Сьогодні не час розмов, 
сьогодні час дій і ми діємо!

«НИВА» стоїть разом із хлопцями 
на передовій, бо значна частина на-
ших працівників мобілізована. Уже 
воюють за Україну наші вантажів-
ки та позашляховики. Починаючи 
із 2014 року підтримують бойовий 
дух захисників наша тушонка та 
м’ясні вироби.

«НИВА»  обстоює території сіл, 
бо частина наших колег у тери-
торіальній обороні, а компанія дбає 
про їх родини і виплачує їм заробіт-
ну плату. Забезпечуємо оборонців 
сіл м’ясною продукцією, гарячим 
харчуванням, бетонними блоками, 
підтримкою досвідчених і навче-
них працівників служби безпеки 
«Ниви», які за першим покликом 
перевіряють дані про ворожі ДРГ, 
обстежують місцевість квадрокоп-
тером, надають оперативні дані.

Питання номер один - війна і її по-
треби! Без патріотизму і професіо-
налізму військових не буде України, 
але й без податків економіка країни 
буде знекровлена... А кошти нам по-
трібні як ніколи - за щоденними по-
зитивними зведеннями з полів битв 
стоїть і щоденна праця тилу, тому 
у нас свій власний другий фронт. 
Сьогодні ми співпрацюємо із усіма 
державними органами. З Міністер-
ством аграрної політики та продо-
вольства над тим, щоб підтримати 
економіку в умовах воєнного часу, 
налагоджуємо розірвану логістику, 
доставляємо продукцію у надсклад-
них умовах, бо ми обслуговуємо 
пристоличний регіон. Співпрацює-
мо із Податковою службою і справ-
но сплачуємо податки, а наші пра-
цівники перераховують особисті 
кошти на підтримку ЗСУ.  Взає-
модіємо з територіальними грома-
дами і готові за першим покликом 
допомогти, підтримати, прикрити. 

«НИВА» трудиться без вихідних, 
із повною самовіддачею, щоб за-
безпечити наших людей, армію, На-
ціональну поліцію і всіх українців 
продуктами харчування, бо ми пра-
цюємо на  продовольчу безпеку дер-
жави. Ми готові допомагати насе-
ленню, як робимо це вже два роки, 

розносячи продовольчі набори най-
вразливішим верствам населення, 
збираємо заявки на забезпечення 
своїх пайовиків та жителів гро-
мад свіжим м’ясом. Нині вважає-
мо своїм обов’язком робити те, що 
ми уміємо найкраще – вирощувати 
хліб, годувати тварин і виготовляти 
м’ясну продукцію. ТМ «П’ятачок» 
ще ніколи не працювала настільки 
самовіддано, як зараз, бо зараз - це 
робота на Перемогу!

Шановні оборонці, відважні наші 
захисники, спасибі, що виконуєте 
свій обов’язок так героїчно! Будьте 
спокійні: ваші тили надійно при-
криті! Ми працюємо, але у будь-я-
кий момент готові взяти до рук 
зброю і стати поруч. Ми віримо у 
Збройні Сили України і нашу Пере-
могу! «Нива Переяславщини» має 
за честь належати до українського 
сільськогосподарського бізнесу і 
зробить усе, щоб не віддати рідну 
землю на поталу ворогу! Виб’ємо 
ворога із наших полів, бо на них 
мають гуркотіти трактори, а не гар-
мати!

Слава Україні!
Зі щирою вірою в народ, армію, 

державу власник Групи компаній  
«Нива Переяславщини» 
Олександр Мостіпан.

Попри те, що для нас, як і для 
кожного українця, війна є 

шоком і суцільним болем, «Нива 
Переяславщини» з перших годин 
сформувала для себе свою лінію 
оборони. Якби ми були військовим 
з’єднанням, ми б захищали Україну 
на передових рубежах, якби ми були 
виробником зброї, забезпечували 
б поставки озброєння, але ми сіль-
ськогосподарська компанія і від-
повідальні за окрему ділянку роботи 
і  чудово знаємо, як її організувати. 
Попередня ситуація із коронавіру-
сом була доброю наукою для само-
організації, тому з першого зібран-
ня компанії військового часу чітко 
розуміли, що маємо робити. Ми на-
давали допомогу армії і теробороні 
і відразу визначилися, що маємо ро-
бити те, що уміємо найкраще – го-
дувати людей. Кожен із підрозділів 
чітко виконує свою функцію. Досі 

велика частина компанії – будівель-
ний підрозділ -  займався своїми 
безпосередніми обов’язками, на них 
ще чекає нескінченна робота після 
Перемоги, але зараз ми не маємо 
іншого виходу, аби зберегти людей, 
як перерозподілити працівників на 
інші підрозділи. Тому будівельни-
ки сьогодні у нас працюють зви-
чайними  підсобними працівника-
ми у тих підрозділах, де потрібні 
робочі руки. Переналаштована на 
щоденний графік роботи зі змін-
ними вихідними м’ясопереробка, 
напружено працює комбікормовий 
завод. Із повним навантаженням са-
мовіддано працюють технологи та 

МИ ПРАЦЮЄМО

Усі ці години від початку війни просто перетворилися 
у один нескінченний і тривожний день. І над усіма цими 
щоденними турботами тільки одне питання: що кожен із 
нас може зробити для Перемоги?!



  3УКРАЇНІ!

 від 25 грудня 2021 року 5 від 3 березня 2022 року

Наразі Група ком-
паній «Нива Переяс-
лавщини» надала Збро-
йним Силам України 
уже 5 одиниць тех-
ніки: 3 Автомобілі 
МАЗ, 1 КамАЗ та один 
позашляховик. Зокре-
ма сьогодні захисники 
України отримали від 
компанії ще дві ван-
тажівки – МАЗ та Ка-
мАЗ________________

Активно продовжується 
робота із посилення 

продовольчої безпеки 
регіону. Зокрема, 
налагоджено постачання 
свіжого м’яса та ковбасних 
виробів шляхом виїзної 
торгівлі у селах, відповідно 
до стандартних графіків. 
Також компанія збирає 
заявки на напівтуші від 
жителів за ціною 80 
гривень 40 копійок за 
кілограм. Звертатися за 
телефонами: 099-541-42-59 
Валентина; 050-338-23-27 
Марія. Пайовики компанії 
за програмою лояльності 
отримають додаткову 
знижку.

«Сьогодні ми підтримуємо 
армію і тероборону, дбаємо 
про правоохоронні органи, 
бо це наші захисники, 
водночас розуміємо, що 
головним нашим завданням 
було і залишається 
виробництво продуктів 
харчування, тому маємо 
роботи те, що уміємо робити 
якнайкраще – годувати 
людей. Працювати так, як 
досі - не можемо. Війна – це  
час нестандартних завдань 
і ухвалення нестандартних 
рішень. Сьогодні частину 
міст заблоковано, логістика 
порушена, тому наша робота 

буде переформатована. У 
зв’язку із запровадженням 
комендантської години 
та браком продуктів 
харчування для населення, 
ми вимушені пристосувати 
виробництво до вимог 
воєнного часу та працювати 
за зміненим графіком. Нам 
потрібен запас тушонки, 
бо сьогодні це питання 
стратегічне - харчування 
українців та воїнів, нам 
потрібне м’ясо для громад 
і жителів, тому ми з вами 
маємо працювати, щоб 
хлопці спокійно захищали 
Україну і знали, що їх 

«НИВА» НАДАЛА ЗСУ 5 ОДИНИЦЬ ТЕХНІКИ, 
ПРАЦЮЄ НА ПРОДОВОЛЬЧУ БЕЗПЕКУ

родини нагодовані і живі.  
На війні у кожного своя 

роль і покликання – хтось 
закриває собою мирні міста 
і села, нам треба працювати, 
щоб забезпечити їх тил. 
Ми завжди були однією 
родиною, а в тяжкі часи 
це єднання стане ще 
більшим, бо ми розуміємо, 
за що стоїмо. Наразі у 
нас сформовано резерв 
працівників, готових 
працювати там, де потрібні 
робочі руки, однак 
працівників забійного чи 

м’ясопереробного цеху 
ніхто з них замінити не 
зможе. Ви – професіонали, 
основа виробництва і ми 
дуже на вас сподіваємось», 
- із такими словами до 
працівників звернувся 
директор  Групи компаній   
Віталій Шакель.

«Нива Переяславщини» 
перейшла на посилений 
графік роботи, щоб 
забезпечити населення 
продовольством. Усе заради 
Перемоги!

І ЗА НАМИ ПЕРЕМОГА
співробітники тваринницьких ком-
плексів. Нині кожна людина – на 
вагу золота. Окремо хочу сказати 
про тваринників. Їх робота – особ-
лива, вона не може зупинитися. Той, 
хто має вдома тварин, зрозуміє, що 
від них не можна взяти вихідний, 
вони щоденно хочуть їсти і щоб 
забезпечити їх догляд і утримання, 
повинні працювати люди. Ми вдяч-
ні кожному співробітнику компанії, 
які в цей нелегкий час поруч із нами 
дбають про тварин, а значить про те, 
щоб у військових, що нас захища-
ють, у добровольців, що стоять на 
блокпостах, у жителів завжди була 
свіжа і якісна м’ясна продукція тор-
гової марки «П’ятачок»», - зазначає 
директор компанії Віталій Шакель.

Дорога до комплексів у цей не-

простий час схожа на трасу для 
ралі, тільки складнішу, бо багато-
тонному комбікормовозу слід здо-
лати ще і сотні «змійок», «їжакових 
заслонів», «дерев’яних загород-

жень» аби дістатися до кінцевої 
точки. Водій Станіслав Борисович 
Шевченко, колишній атовець, міряє 
дорогу перепонами і будинками 
знайомих людей. 

Ось дідусь, якому дав буханку 
хліба, там ще двоє стареньких, які 
дякували і хрестились, коли свіжий 
буханець опинився у них у руках, 
бо усі сьогодні заодно. 

Співробітники комплексів – це 
окреме братство, де розуміють ціну 
дружби і взаємодопомоги. Вони ша-
нобливо ставляться до своїх керів-
ників і навіть жартома не дозволя-
ють їх образити, бо вони – родина. 
Сьогодні у одного із хлопців – день 
народження, але його вирішили від-
класти до Перемоги, так запропону-
вав іменинник. А на питання, доки 
ви працюватимете, хлопці дружно 
кажуть: «Віднині і до Перемоги!». 

А твою Днюху, Льоша, як і День 
народження кожного співробітника, 
ми відсвяткуємо після Перемоги всі 
разом! 

Ми працюємо і за нами – Пере-
мога!
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Саме так про початок весняно-польових робіт 
каже директор з питань рослинництва Групи 
компаній «Нива Переяславщини» Станіслав Ко-
шіль. І твердо віриться, що саме так і буде, бо 
компанія закінчує підживлення озимих культур 

по мерзлоталому. 
«У нас ще ніколи не було такого складного по-

чатку весняно-польових робіт. Після ремонтів 
і зимових відпусток механізатори скучили за 
своєю звичною хліборобською роботою і всі 
просяться у поле. Але у стані війни довелося 
усе змінювати оперативно. Когось мобілізува-
ли, хтось у територіальній обороні, на рахунку 
кожна крапля пального, тому добре аналізуємо 
стан посівів і працюємо у режимі економії. Пер-
ше підживлення – найважливіше, без нього не 
обійдешся. Навесні кореневмісний шар ґрунту 
на полях озимих культур зазвичай збіднений на 
поживні речовини, особливо на азотовмісні спо-
луки, які легко вимиваються в глибші ґрунтові 
шари. Через це для забезпечення активного ро-
звитку рослин навесні раннє підживлення про-
водимо  на більшості полів.

Зима була непоганою і ми сподіваємось на 
гарний урожай. Ми просто не можемо його не 
виростити, бо з чого тоді будемо пекти весіль-
ні короваї після війни», - усміхається Станіслав 
Григорович. 

А на полях кипить 
робота. Березневі дні 
ніяк не радують те-
плом, навпаки, нічні 
морози сягають аж -10 
градусів. «Для пшени-

розтопить землю. 
Як би не говорили про майбутній урожай і ро-

боту, але у хвилини перепочинку знову повер-
таються розмови до війни. Хлопці переказують 
думку якогось видатного генерала, про те, який 
воїн найкращий. Полководець думає, що той, у 
кого на очах знищили його родину, бо йому вже 
нічого втрачати. Наші вороги вже отримали  та-
ких воїнів, сьогодні вся Україна саме такі воїни, 
тому перемога невідворотна, як весна.

ПЕРЕМОГА НЕВІДВОРОТНА, ЯК ВЕСНА!

ТАКА ЗВИЧАЙНА
«У кожного сьогодні свій фронт і своя передо-

ва. Часом чуєш від людей, що хтось має бути не 
тут, хтось повинен робити більше, але коли що-
ранку я бачу працівників компанії, які ідуть на 
роботу, щоб завтра до магазинів поїхали маши-
ни із м’ясною продукцією, розумію, що без нашої 
допомоги і підтримки, нехай, можливо, і не най-
важливішої, але й не останньої, так само не обій-
деться держава. Для такої впевненості маємо 
три причини: 1. Ми були, є і залишимось сумлін-
ним і відповідальним платником податків; 2. Ми 
забезпечуємо тилову оборону і продовольчі запаси 
держави; 3. Ми відповідальні за великий колектив 
співробітників, за якими стоять сім’ї, діти, бать-
ки і щодня вони мають бути впевнені, що завтра 
матимуть засоби до існування, на столі буде хліб і 
до хліба, а післязавтра їх родина зможе відроджу-
вати Україну після Перемоги. Тому ми працюємо 
і в цих складних умовах намагаємось зберегти ко-
лектив, виробництво і перелаштуватися на нові 
умови життєдіяльності

ці це зовсім не страшно, до 13 – 15 градусів 
вона не боїться, зате ж трактори можуть легко 
проїхати по весняному полю. Вологи достат-
ньо, так що вона легко просочиться в землю 
і потягне із собою добриво, яке щойно внес-
ли. Зима обійшлася без льодяної кірки, хоч 
ця пшеничка і була посіяна пізно, але сніг ліг 
вчасно і вона вискочила, має бути добре, голов-
не, щоб нам не заважали жити і працювати во-
роги », - каже Микола Васильович Остапенко, 
агроном, який дбайливо обходить пшеничку у 
полі. Сьогодні перший робочий день у полі для 
Миколи Барабаша, він навантажує добривами 
тракторці. За кермом тракторів Олексій Чупрун 
та  Іван Налапко, підвозять добриво Олек-
сандр Мочаренко та Юрій Ненько. Всі поспі-
шають, щоб встигнути, доки весняне сонце не 

Треба сказати, що це 
непросто. «Нива Пе-
реяславщини» - це 

компанія, яка не може зупи-

нитись ні на мить. У нових 
умовах треба шукати не-
стандартних варіантів, іти 
на жорсткі рішення, інакше 

просто зупиниться вироб-
ництво, але таких привілей 
ми не маємо. Сьогодні ком-
панія схожа на добре згур-
товане з’єднання, де кожен 
готовий стати поруч із то-
варишем і допомогти, пра-
цювати тимчасово на тому 
посту, який сьогодні визна-

чено, як пріоритетний. Тому 
я дякую співробітникам, 
які це розуміють і готові 
замінити тих, хто з якихось 
причин виконувати свою 
роботу не може. Саме тому 
сьогодні будівельники допо-
магають фасувати товари на 
магазини, електрики – до-

глядати тварин, а лаборанти 
– керувати пультом на ком-
бікормовому заводі. Можли-
во, нам не завжди вистачає 
часу і сил переконувати, до-
водити і умовляти, але тим 
і відрізняється здоровий ко-
лектив, що всі розуміють, 
в який час ми живемо і яку 
місію виконуємо. Сьогодні 
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«Група компаній «Нива Пере-
яславщини» разом зі всією Украї-
ною переживає найтяжчий період 
своєї історії. Кожного дня, щомиті 
ми вживаємо конкретних кроків, 
щоб наблизити Перемогу, щоб мир 
прийшов на нашу землю. Сьогод-
ні ми знаємо, як перебудувати ви-
робництво, щоб воно рухалось при 
розірваній логістиці. Ми знаємо, як 

швидко і якісно нагодувати людей, 
щоб навіть сумнівів не з’явилося, 
що можуть бути пусті полиці на-
ших магазинів. Ми засвоїли осо-
бливу науку боротьби і допомоги, 
про яку зараз не можемо говорити, 

щоб не дай, Боже, не нашкодити. 
Сьогодні ми чітко бачимо, хто чого 
вартий і бережемо кожного праців-
ника, щоб мати можливості завтра 
ростити хліб, годувати поросят, ви-
робляти смачну продукцію і розви-
вати Україну, надавати благодійну 
допомогу селам і громадам. І у цей 
непростий час ми щасливі, що допо-
могли одному із сіл, де працює ком-
панія, у виданні історичної книги 
про село. Дуже символічно, що ця 
книга має початок, але не має кінця, 
бо закінчується чистими аркушами, 
на яких ще належить написати нові 
сторінки історії. І ми з вами їх зараз 
пишемо», - так про нове видання 
книги про село говорить директор 
Групи компаній Віталій Шакель. 

Ми щасливі, що причетні і до 
цього видання, і до багатьох об’єк-
тів у цьому селі. За особисті ко-
шти власника компанії Олексан-
дра Олексійовича Мостіпана, а це 

ПИШЕМО НОВІ СТОРІНКИ  ІСТОРІЇ
мільйони гривень, відновлено ди-
вовижну історичну споруду – ко-
зацьку церкву. 

Особливість цієї будівлі в тому, 
що вона має анфіладу приміщень, 
одне із яких призначалося для 
зберігання козацьких обладунків, 
бо не годиться заходити до святині 
зі зброєю. Нині церква, просто-
явши віки, береже село і громаду 
уже від нового нашестя. 

Доклала рук компанія і до збе-
реження ще одного храму – храму 
культури. 

Наші будівельники перекрили 
дах, замінили вікна, відремонтува-
ли цілий ряд кімнат, де нині розмі-
щено один із найбільш  повних 
музеїв села. 

Щиро зичимо, аби до існу-
ючих музейних кімнат додалися 
нові  і нехай це будуть експона-
ти про переможні сторінки нашої 
історії.

Сьогодні місяць… Місяць кривавої бійні на рідній землі, 
місяць знущань, місяць тривоги і болю. Для тисяч людей в 
Україні він став останнім місяцем життя. І він був не в колі 
родини у любові і благості. Він був у мокрих підвалах, звучав 
гулом сирени, обзивався звуками гарматних пострілів і жахом. 
Горить Україна, наша прекрасна і неповторна, наша матінка. 
Плаче рідна земля, страждають її діти. Але це і місяць боротьби. 
Жорстокої, немилосердної, але справедливої і визвольної. Тут, 
у нашій державі, стоїть сама Історія, стоїть навколішки 
перед своїми творцями. Їй ще належить подивуватися силі 
людського духу, незламності і людяності, відвазі воїнів і 
самопожертві матерів. Їй ще належить крихта за крихтою 
зібрати усі свідчення, усі думки, усі оперативні зведення, щоб 
після Перемоги розповісти світові, яким має бути Народ!

складно всім! На одному із 
таких постів перебувають 
працівники комбікормового 
виробництва. Від їх роботи 
залежить весь ланцюжок 
продукції і вони роблять 
усе належне, щоб тварини 
були своєчасно забезпечені 

кормом. І це також героїчна 
боротьба: дехто знаходиться 
на роботі уже тридцять днів, 
бо просто не може поверну-
тися додому, їх домівки зна-
ходяться у зоні бойових дій. 
Ми готові  підтримувати їх 
і віримо, що разом здолаємо 

все», - коментує стан справ 
у компанії директор Віталій 
Шакель. 

Сьогодні, як і завжди, 
виробляє продукцію ком-
бікормовий, у надскладних 
умовах працюють люди. 
Розуміють один одного із 
напівслова, підхоплюють 
справу і доводять її до кін-
ця, щоб ні на мить не зупи-
нилася жодна машина чи 
механізм. Така звична, така 
незвична у цих умовах ро-
бота показує, чого вартий 
кожен.  Від найповажнішого 
працівника Миколи Іванови-
ча Овчарика і до того, хто 
прийшов вчора, щоб заміни-
ти товариша, який не може 
доїхати на роботу, бо він у 
зоні бойових дій. Спасибі, 
колеги, за працю і єдність, 

за розуміння і підтримку. 
Це непросто, бо багато під-
приємств у значно безпеч-
ніших регіонах перестали 
працювати.  

«Війну відчувають навіть 
наші тварини, бо доводиться 
переводити їх на «військо-
вий раціон», але, слава Богу, 
вони швидко пристосува-
лися і апетит їх зовсім не 
зіпсувався. Працівники ком-
бікормового виробництва 
працюють і підтримують, 

,колег із інших підрозділів, 

щоб добре робити свою зви-
чайну роботу», -  зазначає 
очільник виробництва Сер-
гій Слюсарєв.

НЕЗВИЧНА РОБОТА
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Ми багато всього 
зробили за цей рік, 

ми боролися із коронавіру-
сом і допомагали людям, ми 
будували нові елеваторні 
потужності і завод із рен-

Новий магазин фірмової торгівлі «П’ята-
чок», уже 32-й, відкрився сьогодні у селі 

Вор---ків. Без кульок і перерізання стрічки, але 
із повними прилавками. Тут  можна придбати як 
охолоджене м’ясо великим шматком, так і м’ясні 
напівфабрикати. 

Широко представлена уся лінійка наших 
ковбасних виробів – від сосисок і сардельок до 
сирокопчених ковбас. Особливістю виробів є 
збільшений розмір. ТМ «П’ятачок» швидко при-
стосувалася до вимог воєнного часу,  допоки 
налагоджується логістика із виробниками паку-
вання, ми уже випускаємо продукцію. Тому на 
вас чекає великий вибір продукції у пакуванні 
воєнного часу. Також тут можна придбати хліб 
та супутні товари. 

Магазин розташований у самому центрі Во-

рон---ва, поруч автобусна зупинка. Працюватиме 
після Перемоги «П’ятачок» із 8 години ранку до 
8 години вечора, тимчасово, у зв’язку із комен-
дантською годиною, без вихідних – із 8.30 ранку 
до 17.00. Товар постачатиметься по мірі необхід-
ності. Щоденно у ці години вас зустрічатимуть 
приємними усмішками та добрими словами про-

давці Ірина Шаповал та Наталія Карпенко. 
Ворон----– древнє село, що існує на світі 

більше тисячі років, назване на честь відважного 
воїна Ворона. Він і нині стоїть на стражі села і 
береже його мешканців від поганців. Нехай так 
буде завжди! Боже, бережи Україну, бережи наш 
народ! Слава Україні!

НОВИЙ МАГАЗИН У ВОР---КОВІ

Немає більш мирної справи, аніж відкривати 
магазини, немає найбільш обнадійливої справи, 

аніж відкривати магазини, бо це означає, що кожного 
дня сюди приходитимуть люди. Кожного дня вони 
приноситимуть додому разом із продуктами 
впевненість, що завтра і післязавтра все буде добре

дерингу, ми жили чудовим 
життям, допоки у нього не 
втрутився агресор. Але ці 
24 роки навчили нас не зда-
ватися, іти до своєї мети 
і самовіддано працювати. 

Нинішній час тільки зайве 
тому підтвердження. Ми 
діємо, як одна команда, ми 
віримо в перемогу і робимо 
все для її досягнення. 

Керівництво компанії 

вдячне кожно-
му співробіт-
нику, який на 
своєму робочому 
місці працює без 
сну і відпочин-
ку, щоб на столах україн-
ців була м’ясна продукція. 
Щиро зичимо нам усім 
мирного неба над головою, 
Божого захисту кожній 
родині. Ми переконані, що 
наша єдність і взаємодопо-
мога дозволить вистояти у 
цей непростий час, підтри-

мати наших воїнів 
і земля-

ків, а 
«Нива Переяс-

лавщини» до свого 25- річчя 
підійде зі ще більшими успі-
хами у вільній незалежній 
мирній Україні! 

Слава нашим вої-
нам, слава кожному із 
вас і слава Україні!

Керівництво Групи 
компаній «Нива Пере-
яславщини»

ІЗ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, 
«Ниво!»

5 березня, для компанії мав би бути особливий день, бо «Ниві Пере-
яславщини» - 24 роки. Ще місяць тому ми мріяли про урочистості і 

святкування, нині у нас, як у іменинників, всього одна мрія на всіх, щоб Украї-
на відстояла свою незалежність у цій війні, щоб не нищились наші міста і 
села, щоб чобіт орків не ступав по нашій землі. І дай, Боже, щоб наше спільне 
бажання було почуте Небом!



  7УКРАЇНІ!
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У ці дні посеред воєнних 
дій та тривожних новин – 
це надзвичайно цінно.

« Кожен військовий стратег чу-
дово розуміє, що навіть найкраще 
військо без міцного тилу слабшає, 
тому держава у такий складний час 
повинна дбати і про забезпечення 
продовольством. І Україна це ро-
зуміє, а Президент Володимир Зе-
ленський усіляко сприяє тому, щоб 
запустити економіку. «Нива Пере-
яславщини» робила це із перших 
годин війни. Не було ні розгубле-
ності, ні страху, бо ми розуміємо, 
що голодний солдат – слабкий воїн. 
Кожен, хто сьогодні стоїть за нашу 
свободу, повинен знати, що у ньо-
го вдома  все спокійно, що всі його 
рідні живі і здорові, їм є що їсти і 
вони у безпеці. Нині час зібрати 
волю у кулак, об’єднатись і разом 
працювати на перемогу. Тому ми ні 
на мить не припиняли свою роботу. 
На жаль, частина підприємств, на-
ших суміжників, не працює. Великі 
проблеми із логістикою. Одним із 
основних принципів побудови ком-
панії є її максимальна здатність до 
самоорганізації та самозабезпечен-
ня, але, на жаль, деякі позиції ми 
закрити не можемо, особливо, що 
стосується пакування продукції, 
тому шукаємо виходу і випускаємо 
ковбасні вироби у пакуваннях біль-

шого розміру, вимушені випустити 
на прилавки тушонку не із звични-
ми етикетками, а обезличену, але це 
тимчасові заходи. Ми розраховує-
мо, що поступово усі підприємства, 
наші постачальники тари, почнуть 
працювати і ви знову побачите на 
полицях звичні баночки із «П’ятач-
ком».

Водночас, ми вдячні працівни-
кам компанії, які у непростих умо-
вах, при постійних змінах і напру-
женому ритмі, працюють, щоб до 

кінцевого споживача дійшла наша 
продукція.  Тільки завдяки відда-
ності компанії і  хоробрості водіїв 
ми змогли забезпечити поставку 
товарів до всіх доступних зараз ма-
газинів. Тільки завдяки взаємови-
ручці і любові продавців до своєї 
справи, ви щоденно можете прид-
бати продукцію торгової марки 
«П’ятачок»», - зазначає фінансовий 
директор компанії, куратор напряму 
м’ясопереробки Олександр Кучер.

Запитати людей про роботу на-

ших магазинів вирушили до сусід-
ніх громад. Скрізь, де ми побували, 
люди казали тільки одне: дякуємо 
вам за роботу і мріємо лише про 
закінчення війни. Нам казали про 
смачні вироби і приємних продав-
ців, казали про різноманітну про-
дукцію і просили, щоб вона була 
завжди і багато. Один дуже поваж-
ний чоловік навіть сказав, що «П’я-
тачок» - це як барометр, якщо при-
лавки повні, значить у нас в країні 
усе йде добре. Тому, просив він: «Ви 
робіть, щоб були повні прилавки, 

інакше у нас починається паніка». 
Отож, ми так і намагаємось. Де-

сятки м’ясовозів роз’їжджаються 
щодня по області, щоб наші улю-
блені покупці могли прийти і прид-
бати смачні м’ясні вироби. 

Сьогодні ми подорожували із 
молодим водієм. Михайло Висо-
вень працює у компанії уже вісім 
років, та лише кілька днів тому по-
чав возити товар до магазинів, але 
це приємна і важлива справа. А ще 
ми хотіли подякувати покупцям, які 
терпляче чекають, поки продавці 
приймуть товар. Від імені всіх дя-
куємо продавцям, які у цей непро-
стий час своїми усмішками і добро-
зичливістю допомагають людям пе-
режити наше спільне горе – війну. І 
нехай наші прилавки завжди будуть 
повні, а барометр показує Перемогу 
і мир!

ПОВНІ ПРИЛАВКИ, ЯК БАРОМЕТР

Торгова марка «П’ятачок» - це величезна кількість лю-
дей. Якщо взяти по повній, то тут і наші хлібороби, які виро-
щують зернові та бобові культури, і комбікормовий завод, де 
виробляють збалансовані корми, і тваринницькі комплекси, 
де ростуть поросята і м’ясопереробний цех, де виготовляють-
ся всілякі смаколики, Але обличчя ТМ – це все-таки продавці 
нашої мережі фірмової торгівлі і саме вони зустрічають спо-
живачів лагідним словом та приємною усмішкою



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!

Веселі ювілеї прокотили-
ся теплою зливою у КОЗЛОВІ 
- 60 років зустріла 10 березня 

БУХАЛО ВАЛЕНТИНА ОЛЕК-
САНДРІВНА, а 15 березня - Усик 

Олексій Васильович! 
Приєднуємося до побажань і 

просимо прихильності долі до 
ювілярів та многая-многая літа! 

 

У с. Любомирівка 60 років 
11 березня відзначила 

Поліщук Таміла 
Василівна! 

Хай Ваші наступні ювілеї 
будуть іще світлішими і 

радіснішими! 

У СОМКОВІЙ ДОЛИНІ 
30 березня весело зустрів 60 
років - КОЗАЧЕНКО В’ЯЧЕ-
СЛАВ ЯКОВИЧ! 

Бажаємо ювіляру миру, 
добробуту та щастя на кож-
ну днину !

Наші віншування у 
сонячні оселі ЯБЛУНЕВО-
ГО, де 18 березня святкувала 
80-річчя  Григораш Надія 
Йосипівна! 

Хай любов'ю будуть зі-
гріті усі Ваші дні!

Миру та сонця на кожен 
день життя!

Село КОЗЛІВ  знову 
вітало ювіляра! 80-річчя 27 

березня зустріла БАРАБАШ 
КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА, 
з чим ми її щиро здоровимо! 

Бажаємо іще раз  неви-
черпного оптимізму, миру і 

радості!

У с. Студеники зустрі-
ли ювілейні дні народження  
ЛОЙ ІВАН ІЛЛІЧ - 5 берез-
ня - 90, та Остапенко Уляна 
Кирилівна - 23 березня - 85!

Хай Бог оберігає вас своєю 
Милістю!

Чепіль Микола Степа-
нович  із Любомирівки 
має за плечима  85-річний 

ювілей, який зустрів  7 
березня!

Гречно вітаємо та зичимо 
щастя у родину і радість на 

кожну днину!

Наші зичення до с. Двірків-
щина, де 2 березня святкува-
ла 85-річчя Двірко Анаста-
сія Павлівна! 

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

 Сомкова Долина 14 бе-
резня також вітала свою ювіляр-
ку. Це - Могильна Євдокія Про-
копівна, яка в оточенні близьких 
людей зустріла 85-річний ювілей!

Хай доля квітчає Ваші шляхи 
барвінком і м’ятою, а супровод-
жують у житті добре здоров’я та 
любов рідних! 

1-2 квітня — це буде доволі сильна 3-денна магнітна буря, яка розпочнеться ще 31 березня. Це буде найсильніша магнітна буря квітня. 
7 квітня — магнітна буря середньої інтенсивності. 18-20 квітня — остання магнітна буря квітня, інтенсивність якої важко передбачити 

наразі, але за прогнозами вона не буде занадто сильною.

21 березня зустріла 
90-ліття Жуль Богдан 
Марія Олександрівна- з 
Козлова! 

Многая-многая літа ба-
жаємо, невичерпного оп-
тимізму, миру і радості!

Хай щастя завжди іде по-
руч з Вами!

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!  8
Злободенне КОЛИ ДЕРЖАВА І БІЗНЕС ЗАОДНОУкраїна проходить одне із 

найсуворіших своїх ви-
пробувань. І у цій ситуа-

ції особливо важливо не тільки ви-
грати війну, але й не втратити мож-
ливостей підтримувати економіку 
країни. 

«Усвідомлюючи свою особи-
сту відповідальність за продоволь-
чу безпеку країни, Група компаній 
«Нива Переяславщини» із першого 
дня війни включилася у забезпечен-
ня населення м’ясними виробами. 
Уже 25 лютого було перебудова-
но логістику, внесено зміни у ви-
робничі процеси, переорієнтовано 
підприємство на посилений графік 
роботи, відкрито «гарячу лінію» 
для забезпечення населенням про-
довольством. Це дозволило нам на-
повнити ринок м’ясом, підтримати 
працівників компанії та виконати 
свої зобов’язання перед державою. 
«Нива  Переяславщини» у повно-
му обсязі сплатила усі податки до 
державного та місцевих бюджетів 
за лютий. А це - підтримка пенсіо-
нерів і соціально-незахищених ка-
тегорій громадян, це відрахування 
на утримання громад, це військовий 
збір для підтримки ЗСУ. Також у 
повному обсязі виплачено заробіт-
ну платню нашим співробітникам, 
в тому числі, за бажанням праців-
ника, і готівкою. Ми робимо багато 
іншого, про що обов’язково скаже-
мо після Перемоги, щоб нікому не 
завдати шкоди. 

На порозі посівної компанії ми 
знаходимось у вкрай складній си-
туації через брак посівних одини-
ць, пально-мастильних матеріалів, 
мінеральних добрив, через немож-
ливість доставки окремих запча-
стин і нестачу пакувальної продук-
ції, гостро сьогодні стоїть питання 
із мобілізацією кадрів, особливо 
трактористів, які зараз потрібні, як 

повітря. Усе, що можна було зроби-
ти власними силами, компанія зро-
била і продовжує робити задля Пе-
ремоги. Ми розуміємо усю склад-
ність ситуації і очікуємо допомоги 
від держави хоча б у найнеобхідні-
шому. 

Зараз головним завданням вва-
жаємо: стабільну роботу підприєм-
ства, бо ми стратегічна галузь ви-

робництва; проведення посівної 
компанії, бо це завтрашній урожай; 
збереження людського потенціа-
лу.  І тут ми вдячні державі, яка 21 
березня ухвалила рішення про ви-
плату 6500 гривень «єПідтримки» 
працюючим. Допомога  надається 
найманим працівникам, за яких ро-
ботодавець у повному обсязі спла-
тив усі податки за минулий рік. 
«Нива» працює відкрито і чесно, 
сплачує всі податки, саме завдяки 
цьому наші співробітники мають 
можливість отримати підтримку від 
держави. Для цього достатньо зайти 
у «Дію» та натиснути - Послуги – 
єПідтримка. Ми також співпрацює-
мо із банком-партнером цієї програ-
ми, тому проблем із надходженням 
коштів на картку не буде. 

Кошти можна витрачати без 
обмежень і навіть знімати у банко-
матах чи переводити на інші карт-
ки. Просимо додаткової уваги до 
смс-повідомлень щодо зарахування 
коштів підтримки: воно повинно 
надійти виключно від Вашого бан-
ку, без жодних посилань, лише тек-
стова інформація. Це застереження, 
бо уже відомі шахрайські схеми 
щодо цих виплат. Тому тільки Ваш 
банк і тільки через ДІЮ. 

Сьогодні армія, держава і бізнес, 
весь народ  працюють разом  Пере-
могу, тому Україна вистоїть, пере-
може і ще здивує світ!» , - зазначає 
директор Групи компаній Віталій 
Шакель.


