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ГРОМАДОЮ ЛЕГШЕ!

ДЕНДРОПАРК? У ПЕРЕЯСЛАВСЬКОМУ???

     «Якщо люди не навчаться 
допомагати один одному, то рід 
людський зникне з лиця землі», - так 
про благодійність сказав Вальтер 
Скотт. Допомога населеним 
пунктам, школам, садочкам, де 
працює Група компаній «Нива 
Переяславщини», є складовою нашої 
роботи. Тільки за три останні роки 
на ці потреби витрачено понад 25 
мільйонів гривень. Доєдналися і до 
благоустрою села Переяславське...
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КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

      ПАЙОВИКАМ  ПРО  НАС

У Рейтингу беруть участь 
підприємства трьох категорій – великі, 
середні, малі. Відбір кандидатів  
проводить Асоціація платників 
податків України, яка об’єднує 
понад 3 тисячі підприємств з 
усіх регіонів України.

Кандидати на перемогу 
в Рейтингу повинні 
продемонструвати високі 
досягнення щодо повноти та 
своєчасності сплати податків та 
зборів, дотримання податкової 
дисципліни, кількості офіційно 
працевлаштованих осіб, розміру 
середньомісячної заробітної плати 
по підприємству, суми коштів, 
витрачених на соціальні програми та 
благодійні акції тощо. 

Сьогодні відбулося урочисте 
нагородження переможців обласного 
туру. Вручав нагороди Голова Ради 
ВГО «Асоціація платників податків 
України в Київській області» Роман 
Валерійович Косинський та в. о. 

начальника Головного управління 

ДПС у Київській області Олександр 
Федорович Загорський.

Диплом переможця «Сумлінний 
платник податків» за 2019 рік у галузі 
сільського господарства вручили Групі 
компаній «Нива Переяславщини». 
Нагороду отримав директор Групи 
компаній Віталій Шакель: «Цим 
дипломом відзначено роботу майже 
двотисячного колективу компанії, який 
щоденно, кожен на своєму робочому 

місці, виконує таку потрібну людям 
справу. За 2019 рік підприємство 
сплатило до бюджету держави більше 
200 мільйонів гривень. Це означає, що 
внесок підприємства був використаний 
на виплату пенсій, утримання освітніх, 

медичних, культурних 
закладів, соціальний захист 
населення, розбудову міст 
та сіл Київщини. 

Ми пишаємось тим, 
що всі наші працівники 
отримують достойну 
заробітну плату, тим, 
що вже багато років ми 
підтримуємо села, у яких 
працюємо, і надаємо 
благодійну допомогу 
школам, дитячим садочкам, 

у такий скрутний час можемо 
підтримати медичну галузь – лікарні 
та сільські заклади охорони здоров’я. 
Вважаємо, що своєчасна і повна сплата 
податків – це зобов’язання, які повинен 
виконувати кожен представник 
успішного бізнесу, бо саме вони дають 
можливість розвиватися регіону, де 
ми працюємо, і забезпечують вищий 
рівень життя його мешканцям, в тому 
числі і працівникам підприємства».

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ!
Саме так називається щорічний Всеукраїнський Рейтинг, започаткований 

Асоціацією платників податків у 2010 році з метою створення сприятливих 
умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом і 
відзначення кращих здобутків платників податків

 Хто тільки не говорить сьогодні у 
цеху про Клаву. Вона видна, потужна, 
красива, економна, словом серйозна 
пані, із якою не пожартуєш. Клавою 
працівники цеху м’ясопереробки 
називають нове диво – автоклав. 
Виготовлений в Україні, але за 
французькими технологіями, автоклав 
ніяк не схожий на серйозний механізм, 
швидше на повненьку панянку. 
Хоча оснащений за найновішими 
досягненнями комп’ютерної техніки із 
цілим пультом керування.

«Сама ідея виробляти м’ясні 
консерви з’явилася  у нас ще шість років 
тому, коли Олександр Олексійович 
Мостіпан, засновник Групи компаній 
«Нива Переяславщини», поставив 
завдання обміркувати, як швидко 
ми можемо допомогти нагодувати 
воїнів на передовій. М’ясо – сировина 

КЛАВА  - 

Київ посів 87 місце у 
рейтингу найкращих 

міст світу
Про це йдеться у рейтингу The 

World’s best cities.
У порівнянні з минулим роком, 

українська столиця піднялася на 52 
пункти. Торік Київ посів 139 схо-
динку у цьому рейтингу.

Київ, столиця України, можливо, 
не перша європейська столиця, що 
спадає на думку, але одна з найяс-
кравіших. Місто — жива енцикло-
педія історії слов’янської культури, 
яка має 1 500 років. (Київ - ред.) так 
само барвистий і яскравий, як його 
національний прапор, з будівля-
ми, розфарбованими як українські 
писанки, та обріями, увінчаними 
золотими банями, що блищать на 
пагорбах біля річки Дніпро, — 
йдеться в описі міста.

Водночас до трійки лідерів рей-
тингу увійшли Лондон, Нью-Йорк 
та Париж. Британська столиця очо-
лює рейтинг шостий рік поспіль.

Вбиває майже всі 
віруси: у США ство-
рили інноваційну за-

хисну маску 
У Массачусетському технологіч-

ному інституті США розробили 
незвичайну багаторазову захисну 
маску. Вона може знищувати май-
же всі віруси, які проходять через 
неї разом з повітрям.

Для цього пристрою використо-
вують нагріту мідну сітку. Коли 
людина вдихає та видихає, повітря 
проходить через неї, а маска вби-
ває віруси, використовуючи тепло, 
повідомляє MIT News.

Чеські інженери ви-
найшли фільтр, який 

допоможе знищити 
COVID-19

Частинки вірусу у повітрі 
сповільнюються та інактивуються 
сіткою та високими температура-
ми. Науковці провели математичне 
моделювання, аби визначити опти-
мальний діапазон температур, яко-
го потрібно буде досягти для зни-
щення коронавірусів.

Розробники зауважили, що ви-
нахід може стати у пригоді медич-
ним працівникам. Крім цього, його 
можна використовувати у ситуа-
ціях, коли складно дотримуватися 
соціального дистанціювання, зо-
крема – у переповненому транс-
порті. 

Маска не блокує вірус, а дозволяє 
йому проходити,щоб знищити.
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 Ми рідко замислюємось над тим, 
що зроблено, і що ще належить зробити 

для вирішення глобального завдання - 
порятунку людства від голоду.

Як свідчить статистика, торік 
кількість тих, хто голодує, перевищила 
1 мільярд,  що стало історичним 
рекордом. Саме 16 жовтня 1945 
року було проголошено створення 
Продовольчої і сільськогосподарської 
організації ООН (ФАО ООН) і цей 
день визнано Всесвітнім днем 
продовольства. Символічно, що за два 
дні своє професійне свято відзначають 
виробники продовольства. 

«Як вертикально інтегрована 

бізнес-модель Група компаній «Нива 
Переяславщини» має безпосереднє 

відношення до виробництва 
продовольчих товарів. Ми 
самотужки вирощуємо 
зернові та технічні культури на 
орендованих у людей землях, 
щоб виготовляти збалансовані 
і якісні корми. Ми другі в 
Україні у вирощуванні свиней. 
Уже впродовж одинадцяти 
років виробляємо м’ясну 
продукцію під торговою маркою 
«П’ятачок», яка користується 
заслуженим попитом у покупців. 
Самі доставляємо її до столу 
споживачів через мережу 
власної фірмової торгівлі та 

великі супермаркети. Ми 
пишаємось тим, що маємо 
безпосереднє відношення 
до виробництва якісного 
м’яса та виробів із нього. 
Приємно з нагоди Дня 
працівників харчової 
промисловості привітати 
всіх наших співробітників зі 
святом та вручити нагороди 
кращим працівникам. 
Диплом Міністерства 
розвитку економіки, 
торгівлі та сільського 
господарства України, 
підписаний заступником 
міністра Тарасом Висоцьким, 
вручається Олегу 
Вадимовичу Ковальову, 

заступнику директора 
виконавчого з 
переробки та Аллі 
Геннадіївні Пряхіній, 
жилувальниці м’яса 
та субпродуктів 
цеху обвалки. Цим 
дипломом відзначено 
високі досягнення у 
професійній діяльності, 
бездоганну сумлінну 

працю, вагомий особистий 
внесок у розвиток харчової 
та переробної промисловості 
наших колег.

Від імені Олександра 
Олексійовича Мостіпана та  всіх 
працівників компанії щиро вітаю 
наших майстрів виробництва 
м’ясних смаколиків, а це більше 
двохсот осіб, із професійним 
святом. 

Саме завдяки вашій щоденній 
роботі магазини вчасно 
отримують свіжу продукцію, а 
жителі можуть порадувати свої 
родини смачними ковбасами, 

м’ясом, широким асортиментом 
продукції від «П’ятачка». У наших 
улюблених смаколиках є частка вашої 
праці. 

Бажаємо вам міцного здоров’я, 
щоденної радості, задоволення від 
життя. Нехай вистачає натхнення і 
наснаги на працю, радує родина і діти, 
наповниться щастям і радістю кожен 
день вашого життя. Ми цінуємо вашу 
працю, дякуємо за її чудові результати 
і бажаємо гарних перспектив у житті», 
- зазначив директор Групи компаній 
Віталій Шакель, вітаючи працівників. 

МАЙСТРИ  М’ЯСНИХ  СМАКОЛИКІВ!
Дуже символічно, що саме у Всесвітній день продо-

вольства, напередодні Дня працівника харчової промисло-
вості свої нагороди отримали люди, які мають до цього 
безпосереднє відношення.

делікатна, тому зрозуміло, що жодні 
вироби із нього у військових умовах 
без холодильників не збережуться. Тоді 
знайшли саме такий вихід. Придбали 
найпростіший автоклав і він служив 
нам вірою і правдою аж донедавна. 
Наші консерви сподобалися не тільки 
військовим, їх полюбили багато 
наших шанувальників, згодом вони 
розійшлися торговими мережами та 
магазинами «П’ятачок», а віднедавна 
ввійшли до нашої програми лояльності 
для пайовиків. 

Але змінився час і вимоги до 
устаткування, старий автоклав уже 
не задовольняв наших потреб, тому 
поставили новий. А наші м’ясні 
консерви – різні види тушонок, 
паштетів, готова каша із м’ясом стали 
завсідниками багатьох мережевих 
магазинів України. Нині вони 

продаються через мережу Сільпо та 
Екомаркет, NOVUS та багато інших. 
Ну і, звичайно у фірмовій торгівельній 
мережі компанії», - так прокоментував 

придбання куратор напрямку 
м’ясопереробки, фінансовий директор 
компанії Олександр Миколайович 
Кучер.

 У самому цеху ми відстежили весь 
процес, починаючи від приготування 
м’яса і завершуючи стерилізацією 
консерви. 

Найкращі шматочки м’яса просто 
перемішують у кутері, додаючи сіль 
та перець. До банки із ліногравюрою 
кладуть лавровий лист та духмяний 
перець. Наповнюють банки м’ясом і 
везуть для закатування. Машина закатує 
і тоді вже час для Клави. Оператор 
задає певні параметри і через півтори 
години стерилізації тушонка готова. 
Тепер змінилося все: новий автоклав не 
тільки потужніший втричі, він втричі 
більший і працює не на електриці, а на 
парі, яку виробляють наші біологічно 
чисті котельні на соломі. Водночас там 
готується півтори тисячі банок.

 Отака у нас Клава – серйозна пані 
всім на заздрість!

- ПАНІ СЕРЙОЗНА



На місцях для оперативного вирі-
шення справ працюють адміністра-
тори. Весь рік над поступовим  
введенням діджитилізації та пере-
веденням оплати за паї у онлайн 
режим, на банківські картки,  пра-

цювали бухгалтери. Працівники ІТ 
підрозділу думали, як виготовити 
та активізувати дисконтні картки на 
отримання продукції торгової мар-
ки «П’ятачок». Агрономи з ранньої 
весни до пізньої осені вирощували 

зернові, які згодом отримають всі 
бажаючі, бо орендну плату можна 
брати як грошима, так і в натураль-
ній формі. Треба ще багатьох пере-
рахувати, бо співпраця із пайовика-
ми – це тоненькі ниточки довіри, які 
формують із діяльності сотень і ти-
сяч людей – співробітників компанії 
та партнерів-пайовиків. 

«Раніше, ще років п’ять тому ви-
дача кукурудзи чи пшениці була для 
нас справжньою проблемою. Зер-
но вивозили на склад, а вже потім 
пайовики набирали його у мішки і 
ми розвозили. Було стільки непо-
розумінь і нервів, стільки пережи-
вань у людей, що дістанеться по-
лова із самого низу(хоч ми такого і 
не практикували), що стали шукати 
вихід із ситуації і знайшли, прид-
бавши спеціальну систему для па-
кування зерна в мішки. Усе зібра-
не зерно попередньо потрапляє на 
елеватор, просушується, очищуєть-
ся, а вже потім насипається в міш-
ки. Система дуже проста, але дуже 
зручна водночас. Тепер компанія  
доставляє зерно до кожного двору 
і навіть заносять його працівники, 
куди скаже господар», - розповідає 
про роботу із пайовиками директор 
із питань рослинництва Станіслав 

Григорович Кошіль. 
Електронні ваги відміряють у мі-

шок саме 50 кілограмів, а потім його 
зашивають майже швейною машин-
кою. А управляється із усім цим 
бригада особливого призначення. 
Їх робота непомітна і нелегка, але 
по-справжньому чоловіча, бо вже 
три роки, відколи «Нива Переяс-
лавщини» перейшла на фасування 
зерна виключно у мішки, вони го-
тують його до видачі. Здебільшого 
такі люди залишаються за кадром, 
але ми хочемо назвати їх, бо вони 
частина «Ниви Переяславщини», її 
чоловіча, сильна частина. Це - Юрій 
Олександрович Ващенко, Олек-
сандр Іванович Головков, Юрій Ми-
хайлович Дідківський, Іван Петро-
вич Осипенко, Віталій Сергійович 
Рудаков, а керує ними Володимир 
Миколайович Прищепа. Отака бри-
гада особливого призначення із Но-
вої Оржиці. 

До видачі зерна ще далеко і бри-
гада приготувала ще тільки 2 000 
мішків, тому у хлопців ще багато 
роботи і вони тільки маленька лан-
ка, яка забезпечує міцність ниточок 
довіри між компанією і землевлас-
никами, що довірили нам паї.

ПАЙОВИКАМ-
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БРИГАДА ОСОБЛИВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ

Україна багата особливими місця-
ми із дивовижними властивостями, 
які здатні відновити первісну добру 
енергетику людини, наповнити си-
лою, дати заряд на тижні й місяці 
роботи. Сюди відносять озеро Си-
невир на Закарпатті, Дівич-Гору у 
Трипіллі на Київщині, Шацькі озе-
ра на Волині, Подільські Товтри на 
Хмельниччині, Чернечу гору в Ка-
неві та багато інших.

За півроку, відколи Група ком-
паній «Нива Переяславщини» з 
ініціативи Олександра Мостіпана 
розпочала підтримувати одиноких 
літніх людей, такими місцями сили 
стали  наші села. Тут навіть Його 

Величність Час зупинився і завмер. 
У тиші сільських дворів причаїли-
ся нерозказані дітям бажання. Тут 
живуть материнські тривоги: як то 

їм там важко в Києві…Тут у по-
таємних місцях гривня до гривні 
складені найдорожчі гроші світу, 
бо вони для онуків. Тут радість, бо 
просто рипнула хвіртка і загавкав 
Бровко, - значить, хтось прийшов. І 
саме сюди, до цих місць сили треба 
приїжджати, щоб набратися енергії 
й завзяття, поки тут є ті життєдайні 
джерела, які їх живлять…

Вже півроку щомісячно посланці 
від компанії привозять подарунки 
одиноким людям, за якими літ, як 
туману. Так про вервечку своїх років 
сказала одна із наших чарівниць. 
143 пакунки мандрували чотирма 
районами Київщини, де розташо-
вані наші виробничі приміщення, 
Енергія праці, яка у виготовлен-

своєї роботи  вона бачила, як по-
ступово село старіє разом зі своїми 

році вже тримати господарство не 
будуть, а зараз всього 90 усіляких 
тваринок. 

Любов Іванівна Купрій була ку-
харем і досі односельці згадують її 
вареники й борщ, які  готові вже на 
сьому годину ранку. Це ж коли тре-
ба було встати, щоб на сьому годину 
було все готово! 

Донька поїхала тільки вчора, сла-
ва Богу допомагала, бабусі 91 рік і 
все б нічого, але ноги підводять, а 
тут ще біда із соціальним праців-
ником, на таку зарплату (до 3 тисяч 
гривень) спробуйте знайти людину.

Олексій Миколайович Шалун усе 
турбувався про газ, що він погано 
гріє, тому сільський голова обіця-
ла допомогти. А про подарунок він 
глибокодумно зауважив, що не все 
багатство – щастя, найбільше ща-
стя – це здоров’я, тому засновнику 
компанії Олександру Мостіпану він 
щиро бажав здоров’я. 

У господі Катерини Іванівни Бу-
гай, яка теж у цьому році відзначи-
ла 90 років, казали, що подарунки 
дуже доречні і смачні, і вони навіть 
дякували через фейсбук, і хоча ми 
цього не бачили, але приємно. 

Отака була мандрівка місцями 
сили. Ми принесли свою продук-
цію, тушонку, смалець, паштет, 
кашу із м’ясом олію, цукор, рис, 
хліб, хлібобулочні вироби та печи-

во, а натомість набралися спокоєм, 
урівноваженістю і глибинною си-
лою предків.

МІСЦЯ СИЛИ
ні продуктів мінялася на енергію 
вдячності. 

Дев’ять відвідин були у нас у селі 
Нова Оржиця Згурівського району, 
куди ми мандрували разом із го-
ловою Благодійного фонду «Нива 
Переяславщини» Миколою Федо-
ровичем Шевченком та сільським 

головою – Надією 
Володимирівною 
Овчаренко. За 
іронією долі п’я-
теро із відвіданих 
живуть на вули-
ці Молодіжній. 
Тому насампе-
ред заходимо до 
Тамари Павлів-
ни Шкарупіло, 
через місяць їй 
буде 84, і вона із 
задоволенням до-
помагає доньці 
лущити квасолю, 
от тільки ноги не-
слухняні... Вона 
26 років пропра-

цювала секретарем сільської ради, 
постійно із людьми. 

Дорогою із сільським головою 
говоримо про село, за десять років 

жителями, із 318 жителів - біль-
шість люди літнього віку. 

Володимир Кузьмович та Ва-
лентина Костянтинівна Крепець 
якраз поралися, дякували за хоро-
ші подарунки, а величезне качине 
братство зустріло нас голосними 
криками. Діти все умовляють, 
щоб не тримати господарство і 

поберегти себе, та де там. Але 
нам пообіцяли, що у наступному 

Осінь – традиційна пора розрахунків із пайовиками, але за один 
тиждень чи навіть місяць до неї не підготуєшся. Та це і не дивно, 
бо шість тисяч пайовиків Групи компаній «Нива Переяславщини» -  
це найбільший загін наших партнерів, тому кожен підрозділ компанії 
робить щось своє...
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ВІД НАС
Із шести тисяч власників 

земельних паїв, у яких орендує 
землю Група компаній «Нива 
Переяславщини», близько 
двох тисяч отримують зер-
но – кукурудзу та пшеницю. 
Виплачувати орендну пла-
ту пайовикам, яких в ком-
панії вважають найцінніши-
ми партнерами, розпочали 
відразу після збору ранніх зер-
нових. Налагодили для цього 
фасування зерна у мішки і 
ціла бригада впродовж міся-
ця старанно наповнювала 
мішки зерном та відповідно 
до графіка вони завозились до 
осель жителів. Нині бажаю-
чі отримують уже кукурудзу.

«Уже двадцять два роки компанія 
працює, використовуючи орендо-
вані землі. За цей час ми уклали 8 
тисяч договорів на оренду землі, 
з деякими пайовиками працюємо 
із самого початку своєї роботи, це 
села Згурівщини, із яких найперші 
наші орендодавці у Старій Оржиці.

 Ми щиро вдячні землевласникам 
за довіру і вважаємо їх своїми пар-
тнерами. До орендованих земель 
ставимося з пошаною, постійно по-
кращуємо якість ґрунтів, вносячи 
органічне добриво. За цей час боні-
тет ґрунтів зріс із 67 до 76 балів. А 
бонітет – це  оцінка якості ґрунту за 
його природними властивостями. 
Контролює якість землі Київський 
обласний державний проектно-тех-
нологічний центр охорони родю-
чості ґрунтів і якості продукції, ви-
користовуємо їх реко-
мендації і проводимо 
регулярний аналіз 
ґрунту.   

Також маємо про-
граму співпраці із 
пайовиками, орендну 
плату видаємо гро-
шима чи в натураль-
ній формі. Починаю-
чи із минулого року 
перейшли на випла-
ту коштів за оренду 
на картки, ця робота 
буде продовжува-

тись, бо така вимога часу. Водночас 
побачили, що багатьом людям біль-
ше до вподоби розрахунки 
грошима, особливо у від-
далених селах, де пробле-
ма із банкоматами, також 
це проблема для людей 
літнього віку, тому йдемо 
їм назустріч. У селах у нас 
працюють адміністратори, 
які проводять розрахунки 
особисто. Наразі розра-
хунки становлять 91%, до 

кінця жовтня вони будуть стовід-
сотково завершені», - так коментує 
співпрацю із землевласниками ди-
ректор Групи компаній Віталій Ша-
кель.

Мандруємо по  селу Переяславсь-
ке разом із адміністратором Марією 
Володимирівною Біляк. Вона пра-
цює у компанії уже 15 років, почи-
нала із бригадира, нині налагоджує 
зв’язки із пайовиками, кожного знає 
і підтримує, а зараз завозить бажаю-
чим зерно. Кожного року потреба у 
зерні меншає: старішає населення, а 

люди тримають господарство у ос-
новному для дітей та онуків. 

Здебільшого діти живуть у Києві 
чи інших містах і до стареньких 
навідуються не часто. Дідусеві – 
Петру Кириловичу Денисенку - 85 
років, він все життя(49 років!) про-
працював у колгоспі на тракторах, 
комбайнах, екскаваторах. Його дру-
жині - Софії – 83, вона сапала бу-
ряки, а зерно беруть для онуків, які 
тримають господарство. На наступ-
ній вулиці дідусь із двома паличка-
ми усе літо виглядав дітей, зерно от-
римує, щоб годувати господарство. 
Там бабуся, каже, що найкраще зер-
но зберігається у скрині, куди вона 
переносить його відром. І у жодно-
го із жителів скарг на зерно не було, 
а про адміністратора по селу тільки 
добрими словами відгуки.  Дорогою 
нашим працівникам привозять обід 
і хлопці обідають, а потім знову від 
одного двору до іншого везуть зер-
но, щоб у людей було чим годувати 
живність, яку тримають для дітей та 
онуків.

ГОСПОДАРСТВО -ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ОНУКІВ

Сутеніло... Христя стояла біля 
хвіртки, пильно проводячи очи-
ма  два авомобілі, що блимали ме-
рехтливими вогниками ген-ген на 
автостраді. Син і донька з родина-
ми примчали сьогодні з міста, щоб 
розділити з нею цей день радості і 
смутку. Ні. радше радості, бо вона 
звільнилася з гніючого полону неві-
домого.

 Татусь... Її рідний татусь, яко-
го вона любила чи не найбільше в 
житті, повернувся сьогодні додо-
му...  Повернувся з небуття, з неві-
домості, виринув з її дитячих снів, її 
нездійснених мрій. Нехай не живим, 
як вона чекала ці довгі вісімдесят з 
лишком, але в цьому маленькому 
аркуші, написаному німецькою мо-
вою, вона знайшла його. Зовсім ви-
падково один молодий німець мета-
лошукачем знайшов його особисті 
речі в лісі під Дрезденом. У дивом 
уцілілому портсигарі з його ініціа-
лами він носив найдорожче - фото 
своєї донечки, що майже зовсім зіт-
ліло від часу. Німецька сторона ще 

досліджує його останки, але вона 
серцем відчула - так загинув її тато. 

... Стара попрямувала до буди-
ночку, що стояв на самому узліссі. 
Саме тато його збудував перед вій-
ною своїми руками. І неї була ко-
лисанка і купа дерев'яних іграшок.  
Хоч татусь і був керівником місце-
вого господарства, але ніколи копій-
ки не взяв чужої. Голодували разом 
з усім селом. Працювали від зорі і 
до зорі... 

...А тоді прийшла війна. Першим 
попросився на фронт. Але військо-
вий ешелон ущент розбомбили во-
роги, і тато повернувся, щоб очоли-
ти місцеве підпілля. Від Христинки 
усе бережно приховували, хоч крізь 
сон вона чула тихий шепіт бать-
ка інколи уночі. І добре пам'ятає 
той прощальний поцілунок. Вона 
схопила його за шию обома рука-
ми і почала плакати. Проте в село 
щохвилини могли приїхати фаши-
сти, які шукали партизанів. Нещо-

давно вона прочитала книгу про 
Солодку Дарусю і зрозуміла, чому 
батьки приховували від неї. Проте 
малою вона ще довго тримала обра-
зу на нього за це, але з віком зро-
зуміла. І пробачила!

- Пробач і ти мені, тату! 
Сльози, нестримні і невтішні, 

знову полилися з її очей. Вона кри-
чала від болю і безпорадності, адже 
нічого вже не повернеш, волала 
сама до себе. Ці стогони  тягарем 
висіли на душі усі ці десятиліття. 
Недолюблена і недоласкана, вона 
знову відчула себе маленькою дів-
чикою. І їй раптом стало легше.

...Стара звелался, хитаючись на 
худих ногах, попрямувала до ван-
ної кімнати. Згодом причепурилася, 
одягла свою найкращу сукню. Опу-
стилася на коліна і помолилася. 

- Востаннє! - промовила вслух, 
заслала ліжко і лягла горілиць. 

- Я йду до тебе, тату!- прошепо-
тіла пошерхлими губами. Йду...

... Їй знову приснився той же сон. 
Вона лежить на печі, а тато гладить 
її по голівці. Вона прокидається і 
кидається до нього в обійми, а він 
нарешті бере її на руки і, притис-
нувши до серця, прямує до сіней. 
У сінях стоїть непроглядна темрява 
і якась пульсуюча у скронях тиша. 
Але їй не страшно. Вона не одна. 
Раптом тато рвучко обертається, ві-
дриває її рученята і кладе її знову на 
лежанку. 

-Зачекай, доню, ще не час. Я по-
вернуся... - і рвучко кинувся до сі-
ней...

...Христина прокинулася в хо-
лоднім поту. Старий годинник мо-
нотонно і байдуже цокав зі стіни. 
Вона повільно підвелася і підійшла 
до вікна. 

На вулиці лежав перший сніг. І 
на ньому чітко виднілися сліди від 
чоловічих чобіт. Чомусь вели вони 
тільки від будинку до хвіртки. 

-Дякую, тату!
М. Нанінець

Перший сніг...НОВЕЛА



ДОБРОБУД

 «Перевесло» №5

щось для суспільного блага, є вели-
кою, а тут ще зусилля сотень людей 
додалися. 

На прохання Світлани Миколаїв-
ни ми долучилися до облаштування 
місця відпочинку: вирівнювання 
території і завезення ґрунту, а архі-
тектор компаній Анатолій Іванович 
Сторчак розробив детальний план. 
Тому це буде не просто майданчик, 
а дендропарк із декоративними рос-
линами і ще багатьма 
цікавими зонами, про 
які вже потурбується 
голова громади Марія 
Олександрівна Лях та 
староста села Михайло 
Романович Ємельянен-
ко», - прокоментував 
подію   власник Групи 

Саме у цьому селі розта-
шовані основні виробничі 
потужності компанії. Тут - 
важлива залізнична станція, 
багато промислових об’єк-
тів, а от місця для відпочин-
ку немає. І ось нещодавно 
Студениківська громада та 
староста села Переяславське 
завершили оформлення зе-
мельної ділянки   навпроти 
адмінприміщення староста-
ту, поруч із залізничним вок-
залом, де планували розбити 
сквер. До ініціативи жителів 
доєдналася і наша компанія 

«Не могли не підтримати ініціа-
тиву нашої співробітниці Світлани 
Левчук щодо обладнання відпо-
чинкової зони для малят. Нам дуже 
приємно, що працівники компанії 
є також активними у громадській 
роботі, беруть участь у житті свого 
рідного села. Два роки тому вліт-
ку під час відвідин підприємства 
тодішнім губернатором, Світлана 
Левчук звернулася із питанням про 

школу. Тоді навіть ніхто не знав, що 
роботи були заморожені. А після 
звернення Світлани Миколаївни та 
кількох нарад у очільника області, 
вони таки зрушили з мертвої точки. 

Нині красуня-школа уже другий 
рік наповнюється дитячим сміхом 
і гамором. Тому роль навіть однієї 
людини, яка намагається зробити 

компаній Олек-
сандр Олексійо-
вич Мостіпан. 

Висаджували 
рослини разом 
– жителі грома-
ди та працівники 
«Ниви Переяс-
лавщини». Робо-
ту, на яку мали 
витратити півдня, 
гуртом зробили 
дуже швидко і до-
тримуючись усіх 
заходів безпеки.

 «Щиро вдячні керівництву,  пра-
цівникам «Ниви Переяславщини», 
усім небайдужим жителям  за допо-
могу, тепер маленький дендропарк 
посеред промислового села стане 
улюбленим місцем відпочинку для 
усіх мешканців. 

Приємно, що сьогодні працюють 
разом депутати, староста села Ми-
хайло Ємельяненко, члени виконко-
му, багато жителів села. 

До речі, ми вже отримали дитя-

чий ігровий майданчик і наступним 
етапом буде його встановлення. На 
цю важливу роботу ми запросимо 
тат і мам, молодь і всіх, хто захоче 
долучитися, про що обов’язково до-
датково повідомимо. 

Багато людей одягнуті у маніш-
ки, на яких зізнання у любові гро-

маді. Я вважаю - кращого освід-
чення, аніж спільна робота, бути не 
може!», - зазначила голова Студе-
никівської громади Марія Олексан-
дрівна Лях. 

Робота кипіла на майданчику, 
як у вулику. Однак і поспіх тут по-
ганий порадник, бо   усі рослини 
мають бути висаджені суворо за 
розміткою, щоб за деякий час вони 
підросли, зімкнулися і утворили 
окремі зони.

Відповідно до плану, кожна із 
зон буде огороджена живоплотом. 
А там дивись -  клени, спіреї, туї, 
бузок, уже вітатимуть своїми кро-
нами та квітами малечу на майдан-
чику, бо ініціатива, згуртованість та 
спільна праця на суспільне благо 
завжди дає гарні результати. 

Так від спільних дій вели-
кого підприємства і громади 
– народжується чудове місце 
відпочинку для найменших 
представників громади.

ДЕНДРОПАРК ДЛЯ СЕЛА 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКЕ

Група компаній «Нива Переяславщини» доєдналася до 
гарної події для села Переяславське
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Вітальна світлиця - «Перевесельце»!
Постукалося розмаїте 60-річчя і до 

Остапець Ніни Олексііївни з Русанова. 
Бажаємо дочекатися нових щедрих дат 

у доброму здоров'ї та Милості Господній!
Многая літа!

20 жовтня завітав заслужений 
ювілей до Норця Володимира Григоро-
вича з Нової Оржиці. 

Хай квітує його життя в обрамленні 
любові від оточуючих його людей!

Веселе і радісне 60-річчя зустрів 28 жо-
втня Міхеєв Сергій Вікторович з с. 
Паришків. 

Приєднуємося до усіх побажань і про-
симо прихильності долі до ювіляра! 

Ярошовець Надія Іванівна з Корніїв-
ки зустріла віхову 60-річну дату у житті 
11 жовтня. 

Хай ваші наступні ювілеї будуть іще 
світлішими і радіснішими! 

 
Ющенко Ганна Миколаївна  з тієї 

ж Корніївки відзначила чергову вагому 
життєву дату 25 жовтня. 

Нехай до неї завітає ще багато нових 
ювілеїв, а супроводжують у житті Віра, 
Надія і Любов! 

Нехай полинуть наші свят-
кові віншування в сонячну оселю 
Цюпцюн Тетяни Іванівни, яка 
26 жовтня відзначила 60-річний 
ювілей! 

Хай теплим сонячним світлом і 
любов'ю будуть зігріті усі Ваші дні 

на землі!

Іще 8 жовтня зустріла 60-ліття 
Суходуб Надія Леонтіївна з Паришко-
ва Баришівського району! 

Проте свято триватиме доти, доки 
про нього пам'ятають, тож бажаємо іще 
раз  невичепного оптимізму, миру і ра-
дості!

Завітало 60-річчя до господи, де 
мешкає Ганенко Алла Григорівна (Сот-
никівка). Багато було щедрих привітань, 
та хочеться вкотре побажати ювілярці 
триматися життя, рідних та друзів. 

Щоб ми через десятки років мали нагоду 
знову здоровити Вас !

Близнюк Сергій Миколайович 
з Козлова від 2 жовтя розміняв сьомий-
десяток літ! 

Хай він буде не останній у вашому 
житті, і хай Бог оберігає вас своєю Милі-
стю до наступних світлих ювілеїв!

Ласкавий Володимир Яко-
вич з Гостролуччя має за плечима 
60-річний ювілей, з чим ми його 
вітаємо і зичимо з висоти своєї 
життєвої мудрості бачити тільки 
світлі тони. 

Хай будуть добрими приятелями 
міцне здоров'я і добробут!

Нехай полинуть наші зичення 
до Німченко Олени Василівни з 

Двірківщини та Тхор Палагеї Іванів-
ни з Русанова, які перейшли 70-річний 
життєвий рубіж. Хай буде мир у серцях і 
країні, хай буде щастя у родинах! 

Двірківщина - наша ювілярка 
Стовбчата Ганна Терентіївна саме тут 

візначила своє 80-річчя. Натомість Яре-
менко Микола Петрович-у Паришкові, 
Євпак Федір Павлович - у Гостролуччі, а 
Лой Ольга Кіндратівна - у Козлові!

Ми теж з приємністю приєднуємося 
до привітаь рідних і близьких та бажає-

мо росяних світанків на довгі літа! 

Іще вагоміший ювілей - 85 років 
зустріла Дядіна Віра Василівна з 

Двірківщини та Артюх Ганна Федорів-
на з Козлова.  

Низький вам уклін, шановні, і щира 
вдячість за усе добро, посіяне Вами за всі 
ці роки!

І епогей нашої світлиці - 90 
-річчя Омельченко Раїси Воло-

димирівни з Двірківщини. 28 жо-
втня звучали віншування на її честь 
у колі родини, а ми хочемо тільки 
висловити своє щире захоплення 
пройденим шляхом і просити у Все-

вишнього  людського щастя!

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 електрону адресу або передавати привітання через відповідальних по 
населених пунктах - для пайовиків безкоштовні!

Шановні майбутні співробітники! 

Для того, щоб дізнатися про наявні вакансії, а 
також отримати детальну консультацію з приводу 
працевлаштування, достатньо зателефонувати за номером 
0504562500 (Євгенія) або відправити резюме за адресою: 
e.kovalenko@niva-sa.com.ua. 

Прохання звертатись з понеділка по п’ятницю - 
з 8.00 до 17.00

У залитому багрянцем жовтні від-
значила своє сонячне 60-річчя Понома-
ренко Ольга Степанівна з Русанова. 

Щиро зичимо ювілярці щедру пригор-
щу літ у повазі і любові рідних та близь-
ких людей!

Нещодавно прийшло 60-річчя 
до Мурдіда Володимира Олексій-
овича, з чим ми його здоровимо! 

Хай ваше щире серце не знає вто-
ми ще до сотні літ у доброму на-
строї!

«НИВА» ДБАЄ ПРО БЕЗПЕКУ
Днями отримали ще одне під-

твердження правильності наших дій, 
направлених на захист працівників від 
коронавірусної інфекції. 

З початку карантину впровадили усі 
можливі способи захисту співробіт-
ників від нового виду інфекції і може-
мо сказати, що врешті усі підрозділи 
дотримуються маскового режиму, ре-
гулярно, на деяких виробництвах тричі 
в день, проводиться термометрія, обід-
ню перерву, під час якої мимоволі зби-
рається багато людей – розвели в часі, 
проводимо дезінфекцію, навчилися ре-
тельно мити та дезінфікувати руки.

У понеділок  вирішили піти далі і за-
просили на підприємство незалежну 
лабораторію «Ніколаб» для ПЛР тесту-
вання працівників. 

«Всього на тестування запросили 
114 працівників компанії. Насамперед 
тих, хто має значну кількість контактів. 
Це, в основному, працівники середньої 
ланки, керівники підрозділів, що спіл-
куються із багатьма співробітниками. 
Попередньо очікували, що може бути 
ситуація, коли і 20% є безсимптомни-
ми носіями коронавірусної інфекції. 
Сьогодні отримали результати і всі 
працівники мають негативний резуль-
тат, тобто хворих чи носіїв COVID – 19 
не виявлено. Це зайвий доказ того, що 
заходи, яких ми вживаємо, щоб уберег-
ти людей від інфекції, правильні.  Ми 
щиро вдячні працівникам лабораторії 
«Ніколаб» за оперативність і гарну 
якість роботи. 

Також для покращення оперативності 
і належного контролю за здоров’ям 

працівників ми придбали спеціальний 
термінал, інтегрований з турнікетом із 
функцією розпізнавання обличчя, тер-
мометрією. Встановили його на вході 
на територію наших основних вироб-
ничих потужностей у селі Переяслав-
ське. 

Прилад не пропустить працівника, 
якщо маска одягнута неправильно: 
відкриває носа чи рота; якщо руки не 
оброблені дезрозчином чи людина не 
занесена до бази»,- так про реальний 
стан справ на підприємстві у період 
пандемії говорить директор Групи ком-
паній Віталій Шакель. 

  Турнікет працює вже кілька днів і 
особливо добре зарекомендував себе 
вранці, коли велика кількість людей 
йде на роботу. Спочатку прилад натер-
півся всіляких жартів і насмішок, але 
зараз працює справно і береже праців-
ників від розповсюдження інфекції. 
Співпраця із виробником обладнання, 
компанія «Техногард»(Hikvision), яка 
вже більше 20 років успішно працює 
на вітчизняному ринку систем техніч-
ної безпеки і є партнером провідних 
світових брендів, виявилася надзви-
чайно корисною для нашої компанії.  

 Несподівано навіть у непрості часи 
світової пандемії обладнання «Техно-
гард» забезпечує не тільки  повний ком-
плекс послуг в сфері технічної безпе-
ки, але й завдяки системі тепловізійно-
го обладнання береже працівників від 
хвороб.

 Загалом тільки на вищеперераховані 
заходи компанія витратила понад 400 
тисяч гривень.



Підсумки конкурсу від «П'ятачка!

08420, Україна 
Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н,
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Матеріали номера підготувала Г. Третяк
Дизайн і верстка - М. Нанінець

Міжрайонний інформаційний бюлетень
Групи компаній «Нива Переславщини»
Розповсюджується на Баришівський, Згурівський, 
Яготинський  і Переяслав - Хмельницький райони
Віддруковано - ПП «Видавництво «Слово»
Наклад- 3000 примірників

Підсумки конкурсу від «П'ятачка!

«Нива Переяславщини»  - со-
ціально орієнтована й абсолютно 
відкрита компанія, тому зв’язок 
зі споживачами нашої продукції, 
пайовиками, громадами, у яких ми 
працюємо, для нас надзвичайно 
важливий і ми це робили завжди. 
Систематично надавали бла-
годійну допомогу освітнім, медич-
ним закладам, незахищеним вер-
ствам населення. З 2015 року пра-
цює Благодійний фонд компанії.

 За цей час ми змогли підтримати 
багато корисних проєктів і вклали у 
благодійність 25 мільйонів гривень 
за останні три роки. Окрім того, наші 
іноземні партнери – ЄБРР (Європей-
ський банк реконструкції та розвитку) 
і МФК(Міжнародна фінансова корпо-
рація) підтримують практику широко-

го інформування 
і відкритості ком-
панії, тому поява 
власного друко-
ваного джерела 
і стала необхід-
ністю. Вітаємо 
також активність 
читачів та цього 
разу підготува-
ли їм в подару-
нок всю лінійку 
смаколиків у 
банці від торго-
вої марки «П’я-
тачок», - так 
коментує акцію 
директор Групи 
компаній «Нива 
Переяславщини» 
Віталій Ша-
кель.

А ось у чому 

Лясота.
Родом Вікторія аж із Вінницької 

області, тому і дивовижно було, як до 
неї потрапила газета «Перевесло».

«Я працюю у компанії «УКРДЕЗ». 

інше ще не спробували). Приємно по-
радував ваш магазин, бо отримувала 
приз на вулиці Садовій, будемо тепер 
заходити», - такі враження у перемож-
ниці Вікторії.

Загалом у нас було ще три актив-
ні учасники, які прислали правильні 
відповіді, також нагороджені набором 
смаколиків в банці. Це Діана Круглик 
із села Сомкова Долина Студениківсь-
кої ОТГ, Світлана Черепинець та Ка-
терина Ковальчук зі Згурівщини. Усім 
нашим учасникам подарунки прий-
шлися до смаку. Діана Круглик – сту-
дентка, навчається у Переяславі, тому 
їй буде що брати із собою на навчан-
ня, у Світлани Черепинець — чоловік 
далекобійник, а у Катерини Ковальчук 
колектив і родина, які люблять про-
дукцію «П’ятачка» і готові до дегу-
стації.

Вручав подарунки голова Благодій-
ного фонду «Ниви Переяславщини» 
Микола Федорович Шевченко. Щиро 
бажаємо усім переможцям, щоб наші 
дарунки додали смаку до їх життя, а 
газета стала завсідником у домі.

Це великий виробник 
миючих, дезінфікуючих 
та антисептичних за-
собів. У період пандемії, 
як ніколи до цього, ро-
боти багато, тому вирва-
тися кудись на вихідні 
дуже важко. Коли випа-
ла така нагода, то ми із 
моїм хлопцем поїхали 
до його батьків та друзів 
у Переяслав. Там мені й 
потрапила на очі газета 
«Перевесло», спробувала 
розгадати кросворд. Все 
відгадала, окрім «забу-
та культура», шукала в 
інтернеті, тільки потім 
мені підказали, що це 
сорго. Зізнаюся чесно, 
тому одна із ваших тушо-
нок піде саме цій людині.

Я дуже вдячна, що 
отримала такий пода-
рунок, бо живу у Києві 
й роботи багато, так що 
часто прибігаєш додому 
й готувати ніколи, тому 
з’їмо із задоволенням. 
Спасибі організаторам за 
цікавий конкурс і чудові 
подарунки. Ми й до цьо-
го часто смакували ков-
басками від «П’ятачка», 
а тепер у нас з’явилися 
й улюблені паштети (все 

ПЕРЕМОЖЦЯМ – 
ТІЛЬКИ НАЙКРАЩЕ!

полягала її суть. У одному із номерів 
корпоративної газети Групи компаній 
«Ниви Переяславщини»  «Перевес-
ло» ми оголосили конкурс-кросворд. 
Навіть не очікували, що надійде така 
кількість правильних відповідей. Тре-
ба було відгадати слова по вертикалі, 
так, щоб із них по горизонталі прочи-
тати назву нашої газети. Найбільше 
правильних відповідей ми отримали 
зі Згурівщини, а от найпершою пра-
вильні відповіді надіслала Вікторія 


