Наша продукція – стратегічний
запас держави, особливо тушонка
та інші види консерви. Вирощуємо
більше півмільйона поросят на
рік, тому соя, ячмінь, пшениця і
кукурудза наші основні культури...
стор.4-5

«На прохання Київської обласної державної адміністрації долучилися до масштабного
проєкту відбудови Дмитрівської
громади Бучанського району. Громада розташована поруч з Бучею,
тому ненависть росії і бажання
знищити усе українське, тут проявилася сповна ...
...стор. 3
То тільки ззовні здається, що серйозні
чоловіки займаються якоюсь дитячою
справою, перевозять брудну воду на новий
завод із рендерингу. На ділі все інакше.
Насправді то не просто брудна вода.
Інженерна служба і працівники перевозять

«Ми провели велику роботу, вклали значні кошти,
маємо підтримку наших фінансових партнерів
Європейського банку реконструкції та розвитку
і розраховуємо отримати грант від партнерів,
бо це справді надзвичайно дорого вартісне і
високотехнологічне виробництво із врахуванням
найсуворіших світових вимог до екологічності й
безпечності технології.. - стор.2

активний мул і найменших жителів»...

- стор.4

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

Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній
«Нива Переяславщини» №6(24) від 4 червня 2022 року

28 червня - День Конституції України
День Конституції України —
державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь
ухвалення Конституції України того
ж дня 1996 року. Стаття 161. День
прийняття Конституції України є
державним святом — Днем Конституції України. Депутати працювали
над проектом, залишаючись у сесійній
залі всю ніч з 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали
всі спірні статті проекту - про державні символи в України, про державну
українську мову, про право приватної
власності в Україні.

Шановні читачі! Прийміть щирі
вітання з Днем Конституції України!
Прийняття Конституції закріпило правові основи, суверенітет і територіальну цілісність, які ми повинні
відстояти разом! Україна починається
з кожного з нас. І лише ми можемо побудувати суспільство, в якому будуть
створені умови для всебічного розвитку
людини, де пануватимуть гуманізм, демократія, верховенство права і справедливість – все те, що декларує і гарантує
нам Основний Закон країни.
Бажаю Вам взаєморозуміння, достатку, благополуччя, спокою та миру!
З повагою - Олександр Мостіпан,
власник ГК «Нива Переяславщини»

«НИВА» -
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ОРОТКИМ
РЯДКОМ

Президент України пояснив,
чому хоче перемовин про мир
особисто з путіним
На його переконання, російський
диктатор створив державу, у якій
важливі рішення приймає тільки
він.
Президент України Володимир
Зеленський пояснив, чому хоче
сісти за стіл переговорів саме з
російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, усі
інші представники країни-агресорки нічого не вирішують.
Відповідну заяву Зеленський зробив під час інтерв’ю нідерландському виданню Nos.
«Питання не в тому, що я хочу з
ним (путіним – УНІАН) домовлятися, питання в тому, що там немає
з ким домовлятися. Він вибудував
таку державу, в якій ніхто нічого
не вирішує. Тому не важливо, що
каже їх міністр закордонних справ.
Неважливо, чи відправляє він делегацію поговорити з нами. Всі ці
люди – вони ніхто, на жаль», - заявив Зеленський.
Український лідер впевнений, що
путін сяде за стіл перемовин, коли
Україна відкине Росію на позиції
23 лютого. Він буде змушений піти
на цей крок, розуміючи поразку на
полі бою.
Українцям роз’яснили
ситуацію про нібито підвищення
утричі цін на опалення
Наразі ціна на газ становить
7,96 гривні за кубічний метр.
В РНБО спростували фейк про
подорожчання газу в Україні.
Активно шириться інформація,
нібито ціни на опалення для
українців зростуть утричі. У Центрі
протидії інформації пояснили
ситуацію щодо блакитного палива.
Відповідний допис опубліковано
в офіційному телеграм-каналі
Центру.
Зазначається, що 10 травня
Кабміном
було
схвалено
законопроєкт, який запроваджує
мораторій на підвищення тарифів
на тепло і гарячу воду, а також
на газ і його розподіл для всіх
категорій споживачів. Підтвердили
цю інформацію і у “Нафтогазі”,
зауваживши, що на платіжках
українців це ніяк не позначиться.
Наразі ціна на газ становить 7,96
гривні за куб. Відомо, що договори з
компаніями та домогосподарствами
будуть автоматично продовжені.
Напередодні в РНБО також
спростували інформацію, що через
великий попит та “можливість
заробити” в роздрібних магазинах
та на ринках штучно завищують
ціну на сіль. Теж є припущення,
ніби всю сіль викупили виробники
ковбас та заводи з консервації – це
також неправда.

НА НОВОМУ ЗАВОДІ ІЗ РЕНДЕРИНГУ –
ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ!
«Якщо хочеш бути відповідальним виробником, то маєш
думати масштабно, навіть не на роки, а на десятиліття.
Звідси і принцип, за яким будує виробництво наша «Нива»:
досліджуй – вирощуй – виготовляй – використовуй –
переробляй – відновлюй», - так про філософію роботи
компанії каже її власник Олександр Мостіпан

Г

рупа компаній «Нива Переяславщини» - підприємство
замкнутого циклу, сповідуємо
так звану циркулюючу економіку, де
весь ланцюг від створення продукту і
до його якомога повнішої, практично
безвідходної переробки, є контрольованим, ресурсоощадним і максимально лояльним до природи. Тому ми самі
вирощуємо зернові, виробляємо корми, вигодовуємо тварин, маємо власну м’ясопереробку та мережу фірмової торгівлі, логістику та будівельний
підрозділ, використання котелень на
соломі та внесення у ґрунт органіки.
Досі не вирішуваною у нас залишалася
лише одна ділянка – глибока переробка
продуктів тваринного походження, але
минулого року ми розпочали будівництво заводу із
рендерингу й
у лютому цього року практично підійшли до його
випробування. На жаль,
війна і непередбачувані
обставини не
дали нам цього зробити.
Спеціалісти –
монтажники
– представники данської фірми
Haarslev
у ж е
розпочали
пе-

ревірку готовності до запуску вузлів
та агрегатів, але за тиждень до початку глибокого перероблення продуктів
війни роботи були згорнуті, а спеціалі- тваринного походження, - вони погодились на такий варіант. Звичайно,
щоб жоден процес не залишився без
нагляду, довелося встановити велику кількість камер, аби монтажники
вели спостереження за обладнанням
у режимі реального часу. Окрім того,
керівник об’єкту, Олександр Стеблевський та працівники постійно на скайп
зв’язку із відповідальним інженером
компанії Сореном Расмусеном. Щойно
розпочали перші варки й отримали готові продукти – м’ясо-кісткове борошно та технічний жир. Проба із кожної
сти відкликані.
партії подається у лабораторію, де оці«Ми провели велику роботу, вклали нюється вміст білків, жиру, вологість,
значні кошти, маємо підтримку на- клітковина, щоб переконатися, що проших фінансових партнерів Європей- дукт ідеальний, а обладнання працює
ського банку реконструкції та розвит- бездоганно. Наразі наш продукт - боку і розраховуємо отримати грант від рошно - відповідає найвищим вимогам
партнерів, бо це справді надзвичайно і належить до першої категорії. Жир
дороговартісне і високотехнологічне ще додатково фільтрується у декантері
виробництво із врахуванням найсу- й також передається до лабораторії. Зі
воріших світових вимог до екологіч- спеціалістами ми проходили тестуванності й безпечності технології. І тут ня кожного вузла й агрегату, весь просуттєва увага не лише до самого про- цес тестування триває близько місяця.
дукту, але і до побічних: повітря і води. Сорен Расмусен – консультант фірми,
Гаряче повітря від технологічних про- відстежує кожну найменшу деталь,
цесів відсмоктується, охолоджується, але наші співробітники роблять все до
проходить двоступеневе очищення: ладу, не даремно вони на заводі із сафільтрується й очищається у закрито- мого початку і, хоча були спеціалісти
му циклі і тільки після такої подвійної - монтажники обладнання, без працівочистки потрапляє в атмосферу, тому ників «Ниви» жоден процес не обхо– жодного запаху. Ми у приміщенні за- дився.
раз його не чуємо, що вже казати про
Закінчиться пусконаладка, отримаєвулицю.
мо «добро» від данських колег і завод
Інший продукт – вода. Сконденсова- м’ясо-кісткового борошна запрацює
на вода відправляється на повне три- на повну, а це не тільки новий виток
ступеневе очищення. Очисні споруди розвитку компанії, це новий щабель
(за європейськими технологіями) збу- розвитку для сучасної України, тому
довані поруч, і подібні до тих, які уже ми працюємо на майбутнє – щасливе і
чотири роки працюють у «Ниві Пере- мирне, віримо у Перемогу і робимо усе
яславщини», тільки сучасніші. Рівень від нас залежне, щоб Україна була виочистки - триступеневий: механічний, сокорозвиненою аграрною державою.
хімічний і біологічний, - такий, що Працюємо на Україну, а значить на Певода може використовуватися навіть
ремогу», – коментує подію Олександр
для зрошення полів. Усе обладнання
Мостіпан, власник Групи компаній
готове до запуску.
Н и в а
ПереяславЗалишилося зовсім небагащ и
ни».
то – провести пусконалагоджувальні роботи й запустити
виробництво. Після тривалих
перемовин із фірмою Haarslev
– виробником обладнання, нам
таки вдалося умовити їх провести ці роботи он-лайн. І хоча такого ніколи не було у їх практиці,
дарма що працюють на ринку уже
120 років і є світовими лідерами у галузі

від 25 грудня

«Перевесло»

№6(24)

УКРАЇНІ!
Світу ще належить відкрити для
себе феномен українства. Нація, яка голими руками зупиняла
танки, яка партизанськими наскоками нищила рашистів, яка
виходить з українськими прапорами в окупованих містах, яка
щоденно збирає продовольство для містян
на передовій, яка може
дістати все, якщо це
потрібно військовим,
ця нація – непереможна
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ЦЮ КРАЇНУ ПЕРЕМОГТИ НЕМОЖЛИВО!

У БУЧАНСЬКОМУ РАЙОНІ ВЖЕ ЗВОДЯТЬ НОВЕ ЖИТЛО!

«На прохання Київської обласної державної адміністрації долучилися до
масштабного проєкту відбудови Дмитрівської громади Бучанського району.
Громада розташована поруч
з Бучею, тому ненависть
росії і бажання знищити усе
українське, тут проявилася
сповна. Більше аніж тися-

Щ

е тривогою звучить
серце від стрічок
новин, молимось за ЗСУ і
робимо все для якнайшвидшої Перемоги, а у деокупованих районах Київщини
уже зводять нове житло.
У «Ниви Переяславщини»
- відповідальна місія: долучаємось до повернення до
життя зруйнованої Київщини. Вчора машини компанії
завезли перші будівельні
матеріали на відновлення
житла до громад, що були
понівечені рашистською ордою.

ча цивільних об’єктів була
знищена. Це лікарні й школи, дитячі садочки й магазини, комунальна інфраструктура.
З особливою ненавистю
руйнувалися приватні оселі,
при цьому звучали цинічні
заяви, що цивільні об’єкти
не обстрілюють. Щоб зрозуміти усю облудність цих

тверджень варто проїхатись
північними районами області. Те, що люди зводили
впродовж життя, було зруйновано кількома ударами
надпотужного озброєння.
Ми щасливі, що можемо
долучитися до масштабного будівництва, яке держава
запланувала у Дмитрівській громаді. Це 15 будинків
для мешканців Бучанського
району, які втратили домівки внаслідок війни.
Ми привезли пінобетон
для будівництва першого із
будиночків для Героя, учасника війни проти росії, Валерія Резінського, який пішов добровольцем на війну
24 лютого і загинув у перший тиждень війни, 3 березня, під Ізюмом. І це дуже
символічно, що будівництво

нового житла розпочалося
саме із нього.
Уже закладено фундамент,
працює техніка, київські будівельники, уся Київщина
мобілізована на відродження зруйнованого. Щиро бажаємо, щоб родині Героя,
дружині та двом його синам, було комфортно жити
у новій оселі, яку держава щини» Іван Миколайович
зведе своєму достойному Романченко та Олександр
Миколайович
Краснощок
машинами із великими причепами-тралами доставили до місця призначення
36 палет із блоками, щоб
міцними і надійними були
стіни у першого будинку
загиблого Героя, оселя якого також знищена. Ворог не
тільки вбиває наших бійців
на передовій, він нищить
сину, що загинув захищаю- їх домівки, загрожує їх рочи її», - так допомогу ком- динам і самому існуванню
панії коментує директор України. Але він прорахуВіталій Шакель.
вався, бо Україна тримає
Дві Сканії вщерть наван- стрій, стоїть пліч-о-пліч:
тажені пінобетоном, мина- бізнес, влада, кожнісінька
ючи блок-пости та вірту- людина, щоб трощити воозно проїжджаючи щойно рога на фронтах і відбудувідновленими мостами, до- вати державу ще кращою,
ставили майбутні стіни бу- ще прекраснішою, і нічого
диночків до села Дмитрівка. не забути. Таку країну переДва водії «Ниви Переяслав- могти неможливо!

«ПЕКЕЛЬНА ТАЧКА» ДЛЯ ЗЕМЛЯКІВ

П

ро цю війну ще не написано
книжок, їх напишуть згодом, після Перемоги. Історикам ще належить дати свої оцінки, але вже зараз мережею мандрують дивовижні історії і одну із таких готові вам розказати. Це історія
про «пекельні тачки».
Чому «пекельні»? Саме так їх називають наші хлопці, бо вони мають служити у самому пеклі – на
сході України, а ще від них має бути
по-справжньому гаряче ворогам.
Ця історія розпочалася зовсім нещодавно, кілька тижнів тому, коли
до голови Студениківської ТГ Марії
Олександрівни Лях звернувся один
із воїнів-земляків із проханням допомогти автотранспортом. Головна
війна, якої найбільше боїться противник, це невидима, неочікувана.
Швидкі і несподівані нальоти, коли
ворог не розуміє, звідки взялися

наші герої і куди поділися – викликають у орків панічний страх. А
цей ефект несподіванки досягається двома чинниками - швидкою і
потужною машиною та відвагою і
військовою хитрістю вояків. І якщо
відваги у нас не бракує, то з машинами завал. Саме тому Марія Олександрівна звернулася до Олександра Олексійовича Мостіпана.
За два тижні машину знайшли
і направили на профогляд до механіків, щоб працювала, як годинник.
«Ворог не усвідомлює, яка прірва
розділяє наші народи. Як різняться
від них українці, який особливий
ми народ. Ми можемо обстоювати
свою позицію у суперечках в мирний час, але тільки перед нами стане зовнішня загроза, то відразу усі
непорозуміння зникають і ми стаємо одним цілим і тоді сила наша по-

троюється.
Із перших днів війни ми чітко
зрозуміли своє місце у цій боротьбі. Маємо дбати про продовольчу
безпеку, допомагати ЗСУ та всіляко підтримувати родини наших
працівників. На сьогоднішній день
- стабільно працюємо, забезпечуємо регіон м’ясною продукцією.
Маємо запас стратегічного продукту - м’ясної тушонки, забезпечили
поставки продовольства у населені
пункти Київщини відразу після деокупації.
Сімнадцять одиниць різноманітної техніки Група компаній надала на потреби армії. Не могли не
відгукнутися на прохання Марії
Олександрівни, бо основні виробничі потужності компанії знаходяться саме у Студениківській громаді, тому сьогодні віддаємо гарну
повнопривідну машину Volkswagen

Touareg нашим землякам, які воюють у найгарячішій точці війни.
Машина заправлена і готова служити вірно і надійно на передових
рубежах», - зазначив Олександр
Олексійович Мостіпан, передаючи
ключі від машини голові Студениківської громади.
«Немає більшого щастя, аніж знати, що ти не сам, що є дружня підтримка, надійне плече і рука друга,
яку тобі завжди готові подати. Сотню разів переконувались, що маємо
у Вашій особі надійного партнера,
нині особливе спасибі від хлопців
із передової за такий потрібний подарунок», - подякувала за машину
Марія Олександрівна.
Військова історія цієї машини ще
лише починається, ще буде багато
розповідей, як вона, потрапивши у
саме горнило війни, рятувала наших воїнів і наводила жах на ворогів. Нехай ця тачка виправдає своє
призначення: забезпечить пекло ворогам і стане оберегом нашим воїнам.

я 2021
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ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАЙМЕНШИХ
впрацю із світовим лідером
у галузі очистки вод фірмою
Marel. Ця голландська фірма працює на ринку уже 50
років, а її нове обладнання
за ці роки стало ще досконалішим, тому нова станція
очистки - це нова розробка
фірми, наступне покоління
обладнання.
Конструктивно очисна
споруда складається із двох
селі Переяславське на очис- частин: приміщення, де
ні споруди рендерингу.
встановлено обладнання та
«Продовжується наступ- двох великих суцільнобений етап пусконалагоджу- тонних ємностей – внутрішвальних робіт нового ви- нього та зовнішнього кілець
робництва з рендерингу те- біореактора. Нехай вас не
пер на станції очистки води. лякає грізне слово біореак«Нива Переяславщини» має тор, бо в ньому житимуть
досвід експлуатації очисних дуже миролюбні мікроорспоруд, бо такі уже майже ганізми, які поїдають шкідшість років працюють та ливі відходи нашої житочищають стоки від цехів тєдіяльності. Очистка води
м’ясопереробки та села Пе- так само буде багатоступереяславське. Тому на ренде- невою із використанням мерингу ми продовжили спі- ханічних, хімічних та біоло-

Безумовно, людина – це вінець природи, хоча
військова агресія росії і змушує сумніватись
у адекватності цього «вінця». Але то тільки
зайве підтвердження того, що нація, яка своєю
метою має знищення інших, приречена на
загибель. Світом рухає любов і повага. Любов
до рідних, близьких, коханих, повага до інших
людей, тварин, природи, довкілля

У

«Ниви
Переяславщини» наразі
саме така робота.
То тільки ззовні здається,
що серйозні чоловіки займаються якоюсь дитячою
справою, перевозять брудну
воду на новий завод із рендерингу. Насправді все інакше. Адже то не просто брудна вода. Інженерна служба
і працівники перевозять
активний мул і найменших
жителів – мікроорганізми
із діючих очисних споруд у

«НИВА» -

гічних способів очищення.
Придбання мікроорганізмів
– то окрема і досить затратна частина процесу, але зараз ми маємо їх у достатній
кількості, тому можемо просто перевести їх із уже діючих очисних», - так коментує подію директор Групи
компаній Віталій Шакель.
Ми мусимо відстежити
сам процес переселення
найдрібніших на нове місце
проживання. І хоча їх видно
лише під мікроскопом, але
робота, яку вони здійснюють – грандіозна. Треба сказати, що всю операцію слід
було провести впродовж
шести годин, бо саме стільки живуть наші «чистолі».
Сорок хвилин закачування,
двадцять хвилин перевезення, а щоб скоротити їх вивантаження наша інженерна
служба навіть вигадала пристосування – невеличкий

мотор, щоб заселяти їх на
нове місце якомога швидше. За усім пильно стежать
головний інженер ЕКХП
Віталій Барабаш та очільник заводу з рендерингу
Олександр Стеблевський і
звичайно фірма – виробник
обладнання на відеозв’язку.
Завдяки нивівським професіоналам замість шести
відведених для переїзду
годин бактерії опинилися
на новій «квартирі» менше аніж за дві години, тому
із ними точно все добре.
А щоб пересвідчитись,
відібрали проби і завезли до
нашої лабораторії. Якихось
три дні і усі найменші жителі біореактора не тільки
переселилися, але і почали
обживатись, очищати воду і
розмножуватись на новому
місці.
Просто дивовижно, як
людський геній, новітні технології і мікроорганізми
знову перетворюють використану воду на чисту, яку
можна використати, наприклад, для поливу полів.

ЧАС САДИТИ САДИ ПЕРЕМОГИ

Весна – особлива пора року для українців. Як би
не лютували холодні вітри, як би не намагалися
вороги забрати усе таке дороге нашому серцю,
на самому краєчку нашого життя причаїлася
така мирна і така щемка пора року. Гортаючи
стрічку новин, формуючи гуманітарну, пакуючи передачі рідним на фронт, підтримуючи родичів за кордоном, українець обов’язково знайде
час для душі – час садити городи

Т

і, хто прийшов до нас
із війною, ніколи не
зрозуміють того сакрального ставлення до землі, яке
є у нашого народу. Навіть
той, хто живе у мегаполісі
і із грядок має хіба що глечик із землею, нині буде садити, бо то не просто садовина, ми садимо сади задля
Перемоги, щоб поділитися
вирощеним із кожним, хто
сьогодні садити не може, бо

тримає лінію спротиву. У
нас – весна, у нас – городи,
а вони намагаються забрати
рідну землю. А дзуськи, не
на тих напали!
«Група компаній «Нива
Переяславщини» в цьому
році, як і традиційно, продовжує виконувати свою
програму лояльності для
пайовиків. І хоча ситуація
цьогорічна значно складніша, аніж зазвичай, від своїх

обіцянок компанія не відмовляється.
Нині, як ніколи, добре розуміємо, що в
непростій ситуації опинилися
не лише сільськогосподарські
виробники, але
і наші партнери – пайовики.
Якщо у нас проблеми із пальним та насінням
для посівної, то
при такій вартості дизеля для
оранки, і домогосподарствам
ведеться нелегко. А додайте
до цього війну
і сотні ризиків,

які вона принесла, і отримаєте реальну картину життя на селі.
Ще одним чинником стала
весна, вона у цьому році дощова і прохолодна, природа
важко переносить війну і
навіть вона - безсловесна,
плаче дощами і застилає
небо сірими хмарами. Ми-
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Весна ще ніколи такою
не була. Якщо раніше вона
вабила зеленню і несла запах
свіжозораної ріллі, то зараз
пахне порохом. Досі знаходять
протитанкові міни, якими
щедро засіяли поля Київщини
російські варвари. Але весна,
час сіяти і дбати про те, як
зустрічатимемо осінь, чим
годуватимемо країну і не
тільки

У ТРАКТОРНИХ ВІЙСЬКАХ - ПОРЯДОК!

«Щороку, думаючи про весну, прогнозуємо, які будуть особливості
посівної. Восени чекали подорожчання пального, думали про складнощі із засобами захисту, дбали про
підготовку техніки. Але такого, що
на нас насунуться усі ці проблеми
разом і виявляться дрібницями у
порівнянні із війною, ніхто навіть
уявити не міг.
Поля компанії розташовані у п’яти районах Київщини, тому закономірно, що деякі потрапили під
щільний вогонь противника. Украї-

на через війну втратила від 30 до
40% своїх посівних площ, ще довго доведеться розміновувати поля,
минуть десятиліття допоки «сліди» війни перестануть збирати свої
криваві жертви. Така ж доля судилася і полям Групи компаній, тому
цьогорічній посівній передувало
розмінування. Після роботи вибухотехніків часом залишилися вирви, які навіть трактор не переїде,
тому причиною затяжної посівної
були не тільки проблеми із пальним
і холодна весна, а ще і «подарунки»

нулоріч до цього часу уже
більшість городів у нас були
виорані, зараз ця робота
тільки розпочинається. Працюємо паралельно – про-

но, не всі оброблять городи, але кількість бажаючих
мати власну городину, проти минулорічного збільшилася майже вдвічі. Напев-

водимо посівну у компанії
і допомагаємо із оранкою
городів. Наша програма
лояльності включає у себе
оранку чи дискування 25
сотих землі для пайовика,
а пайовиків у нас 7 тисяч,
тому роботи багато. Звичай-

но далося взнаки прохання
Президента садити і на тих
громадян, що сьогодні цього зробити не зможуть, бо
ми завжди готові поділитися.
До виконання цієї частини обов’язків компанія го-

від 4 червня 2022 року

війни. Рослинництво існує у Групі
компаній не саме по собі, хоча це і
великий підрозділ «Ниви», це – частина вертикально інтегрованої бізнес-моделі, тому війна не змінила
структуру посівів. Як і щороку головне призначення вирощеної продукції - це вигодовування тварин.
Ми лідери у галузі свинарства, а наразі наша продукція – стратегічний
запас держави, особливо тушонка
та інші види консерви. Вирощуємо
більше півмільйона поросят на рік,
тому соя, ячмінь, пшениця і кукурудза наші основні культури. Ріпак ми
вирощуємо лише на експорт. Наразі
маємо укладені договори, сподіваємось до серпня Україна звільниться
від російської навали і ми зможемо
втілити свої експортні плани.
Зрозуміло, що маємо усі проблеми, які отримав бізнес від рашистської нечисті. Було складно із
запчастинами. Більшість техніки
- іноземна і якщо досі усі потреби
задовольняли українські дилери,
то зараз через розірвану логістику довелося сутужно. Але спасибі
партнерам, колегам, інженерній
службі, механікам. Складно було із
посівним матеріалом: дещо ми мали
заготовлене, дещо привозили і сіяли прямо з коліс. Наразі основну ча-

тувалася заздалегідь. Ще
кілька років тому придбали
невеликі трактори спеціально для таких робіт, бо ті,
які використовує компанія
для великих площ, – тут не
підходять. Заявки збирають
адміністратори сіл, особливо багато їх саме у цю пору,
усі чекають, що на свята
приїдуть діти і допоможуть
садити картоплю. Також на
цей рік компанія із ініціативи власника Олександра
Олексійовича
Мостіпана
піднімає відсоток орендної
плати за використання паїв
до 16% від нормативно-грошової оцінки земель. Також
видаємо ящик тушонки на
пай, розраховуємось зерном
чи грошима, видаємо пайовикам дисконтну картку на
знижку на нашу продукцію
у магазинах «П’ятачок», забезпечуємо юридичний супровід.
Усвідомлюючи, яким тягарем на плечі людей лягла
війна, особливо скруту пер-

стину площ під кукурудзою посіяли, завершуємо посівну сої, очікуємо дощиків і гарного урожаю. Маємо залізну впевненість, що Збройні
Сили України переможуть ворога і
День урожаю ми відсвяткуємо великим короваєм Перемоги. А поки
що у тракторних військах ввіреного нам підрозділу хлібного фронту повний порядок, ведемо велику
битву за хліб», - так хід посівної у
«Ниві Переяславщини» коментує
директор Групи компаній Віталій
Шакель.

ших тижнів, запровадили
гарячу лінію із забезпечення пайовиків м’ясом за цінами воєнного часу. Вважаємо
пайовиків частиною своєї
команди, партнерами, тому
готові вирішувати соціальні проблеми громад, у яких
працюємо. Головне, якнайшвидше здолати ворога і
забезпечити мирне життя
містам і селам держави, над
цим і працюємо», - зазначив
директор Групи компаній
Віталій Шакель.

Ми побували у кількох садибах, побачили, як любовно люди ставляться до землі, як кожна латочка ореться
вздовж і впоперек, щоб земля не гуляла і переконалися,
що великий український рід
садить на себе і на сусіда,
а там, «куди долетить картуз», ще будуть гарбузи!
Тому ми плекаємо сади Перемоги, весна нас припрошує, Бог нам помагає, отож
все здолаємо, усе зможемо,
вистоїмо і переможемо!
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МАГАЗИН У БОРОДЯНЦІ ПОВЕРНУВСЯ!
Р

азом із людьми переживали усі незлагоди
і чекали визволення
три магазини ТМ «П’ятачок». Нині уже третій гостинно відчинив свої двері
для відвідувачів, відразу
після того, як відновили постачання електроенергії.
«Днями відновив свою роботу ще один із магазинів

чоловічої компанії та широфірмової торгівлі «П’ята- ка лінійка напівфабрикатів
чок». Торгова марка працює для умілих господинь. Відна Київщині уже 14 років новлення магазину у Бороі за цей час ми досконало
вивчили смаки покупців,
головне - зрозуміли філософію відвідувачів: вони
хочуть прийти родиною
до затишного м’ясного магазинчика, де є все. Саме
тому у нас не лише м’ясо
найвищого ґатунку, але і
смачні вироби: копчені та
варені ковбаси, улюблені
смаколики дітвори – сосиски та сардельки, вишукані
делікатесні м’ясні чіпси для

дянці чекали давно, навіть
до наших будівельників,
які лагодили фасад приміщення, підходили люди і
питали: «Коли вже відкриєтесь?». Але це потребувало часу. Від військових дій
постраждали не лише стіни,
значних пошкоджень було
завдано холодильному обладнанню. Бородянка взагалі натерпілася, у центрі
практично не залишилося
цілих будівель. Однак навіть не це стало основною
причиною тривалого відновлення, а проблеми із
енергопостачанням. Значні
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орога така дивовижна річ,
що заслужила у людей
особливу пошану. Широкий шлях чи путівець, магістраль
чи стежка – все це дорога. А ще
дорога веде до маминого порога, у
майбутнє, додому, а буває навіть рятує життя! Нині вона стала для нас
ще більш цінною: по ній вивозять
людей із зони бойових дій, нею привозять допомогу, її відновлюють,
оберігають, її прокладають.
«Яку роль у виробництві відіграє логістика, а зокрема і дороги,
ми на собі відчули з перших днів

війни. Звичні досі ланцюжки поставок були розірвані і те, що не
помічалося у мирний час, стало
дуже відчутним. Навіть така звична
відстань до наших магазинів стала
вдвічі довшою, тому дорога - це
важлива частина життя компанії.
Ми зважали на це завжди і навіть серйозно думали про створен-

пошкодження
комунікацій,
електропроводів вимагали часу, і тут
ми співпрацювали із енергогенеруючими
ком п а н і я м и .
Нині усі проблеми
позаду і магазин,
як і до війни,
чекає
своїх
покупців із 8
години ранку
до 18 години
вечора,
аби
знову нагадати
смак улюблених ковбасних
виробів. А з
1 червня переходимо на
ст андартний
режим роботи
з восьмої до восьмої. Продавці авжеж залишилися
наші: Валентина Івахненко і Галина Товстенко. Ми
також потурбувалися про
асортимент продуктів тривалого зберігання: різно-

ня окремого дорожнього підрозділу,
придбали необхідну техніку, вивчили технологію. На жаль, зараз не
час масштабних проектів, але локально вперше у цьому році змогли отримати асфальт і застосувати
нашу техніку. Чудово усвідомлюємо, що асфальт потрібен більше на
деокупованих територіях, там, де

манітні тушонки та паштети
стануть у пригоді господиням, щоб швидко приготувати страву. І ще один
важливий аспект: на час
війни росії проти України
намагаємось тримати ціни
прийнятними, не дивлячись
на вартість пального, ріст
послуг суміжників і втрати,
які понесла компанія через

агресію «старшого брата»,
бо усвідомлюємо, яким тягарем на плечі людей лягла
війна», - зазначає фінансовий директор компанії, куратор м’ясопереробки Олександр Кучер.

будуть вестися відновлювані роботи, куди повинні повернутися місцеві жителі. Ті дороги насамперед.
Водночас, маємо вирощувати зернові, тримати цілий транспортний
підрозділ, тому купуючи пальне,
обов’язково сплачуємо податок на
дороги. Тільки у минулому році ця
цифра становила майже 23 мільй-
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собливо люблять магазини дітей, бо немає більшого щастя, аніж бачити дитячу
радість. А ще у наших магазинів є пам’ять. Магазин у Макарові
добре пам’ятає,
як завивали сирени
і
ті,
х т о
бу в
його

ул ю бленими
п р о давцями і
го сподинями, розгублені
ховалися
від
бомб. Він пам’ятає, як його стіни розривалися
від скалок ворожої зброї, як постріли рвали його
обшивку. Тому він із нетерпінням чекав, коли нарешті прийде визволення і спокійне життя до
Макарова.
«У суботу після тривалої перерви відновив
свою роботу ще один із магазинів, який із березня перебував у окупації. Найтяжче у ці тижні прийшлося нашим працівникам продавчиням
Людмилі Юнчик та Тетяні Жульчинській, вони
на собі випробували усі «радощі» рашистського
«визволення», обидві втратили житло, але його
відбудують, головне, що люди не постраждали.
Магазин зазнав ушкоджень не лише ззов-

они гривень», - так визначає ставлення до дороги директор Групи
компаній Віталій Шакель.
Не дивлячись на всі незручності, які створює ремонт дороги,
він завжди сприймається людьми
із задоволенням. Як говорять наші
водії – дорога – то усе життя. А з
кожним ремонтом життя покра-

від 4 червня 2022 року
від 25 грудня 2021 року

Так про відновлення роботи чергового магазину «П’ятачок» говорять його
постійні покупці. Магазини, вони не люди, хоча багато хто вважає, що у них
також є свій характер, свої уподобання і своя душа. У наших магазинчиків душа,
як рожево-зелені квадратики на фасаді – добра і трішечки святково-піднесена.
«П’ятачки» люблять передсвяткову суєту, коли такі ж брендовані машиним’ясовози привозять товар. Тоді вони стають спокійними, бо добре знають, що
кожен, хто ступить на їх поріг, знайде тут щось собі до смаку. Вони люблять
завсідників, знають їх уподобання і виставляють улюблені смаколики поближче до
покупця, щоб він знайшов, те, що хоче, і приніс частиночку смакоти додому та
порадував близьких

ЦЕ ЯК ЗНОВУ БУТИ ВДОМА
ні, але і всередині. Вибуховою хвилею винесло
двері, посічений фасад, розбиті вікна, навіть
вітрини холодильних камер побиті і розграбовані. Але все це позаду. Будівельний підрозділ
доклав рук до ремонту: замінили двері та вікна,
холодильне обладнання. Ми вдячні енергетикам
Макарова, які відновили подачу електроенергії і
хоча ще є перебої зі зв’язком та Інтернетом, ми
щасливі, що наші продавці повернулися до роботи. Зараз уже відновили асортимент, тому відвідувачі знайдуть тут все, до чого звикли: ковба-

си варені та копчені, сосиски, сардельки, свіже
м’ясо, розширену лінійку нашого гриль- меню та
напівфабрикатів і звичайно великий вибір продукції тривалого зберігання – тушонок, паштетів
та різної консерви.
Поки що магазин працює у тестовому режимі – з 8.00 до 18.00, згодом будемо пристосовуватись до потреб людей. Поки що населення
повернулося до міста не все, багато будинків
зруйновано, але поступово життя налагоджується і ми віримо, що усе буде добре. «П’ятачок» у
Макарові готовий знову забезпечувати якісною
і смачною продукцією жителів і разом зі всією
Україною працювати на Перемогу»,- коментує
подію фінансовий директор Групи компаній, куратор м’ясопереробної галузі, Олександр Кучер.

слюсарями, різноробочими, водіями, механіками, а сьогодні - вони
ремонтники. Акуратно квадратик за
квадратиком фреза вирізає пошкоджені ділянки, слідкують, щоб глибищується. Особливо, якщо до роботи на була належного розміру, проливають краї бітумом із гудернатора.
беруться із душею.
Дорожній підрозділ на чолі із Потім віртуозно і швидко заповняСергієм Володимировичем Набіулі- ють вибоїни гарячим асфальтом і
ним називає ремонт дороги серйоз- ретельно загладжують та утрамбоною справою. Із особливою пова- вують катком. Повз них проїжджагою ремонтники одягають оранжеві ють колеги, сигналять, вітаються,
жилети і змінюють свої звичні місця а вони тільки відмахуються, не зароботи на нові. Це вчора вони були важайте, мовляв, не до вас, ми об-

лаштовуємо дорогу.
Цього разу поталанило невеликій ділянці дороги на під’їздах до
підприємства, але це дуже добрий
знак. Якщо ремонтують дорогу, значить життя відновлюється і буде ще
Україна зустрічати на своїх дорогах
переможну ходу наших воїнів, і ще
відремонтує всі шляхи і прокладе
нові, а ними до нас приїдуть тисячі гостей, щоб відзначити разом
день Перемоги вільної і незалежної
України.
Так було і так буде!
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!
У Козлові зустріли: 60 років
- Івченко Юрій Володимирович(12.05 ), 65 - Горобець Любов Михайлівна(24.05), 70 - Зражевський
Василь Григорович(3.05) та Москаленко Ніна Михайлівна(7.05)
- 70! У Русанові святкували Топіха
Григорій Іванович(6.05) -75, Гузло
Катерина Василівна(4.05) -80, Войтовець Ганна Пимонівна(24.05) -85!
Прихильності долі вам!

У с. Любомирівка 60
років відзначили Антоненко
Григорій
Миколайович
(27 травня) та його
односельчанка Філатенко
Тетяна Миколаївна(2.05),
85 - Музиченко Євдокія
Дорофіївна - 22.05!
Хай Ваші наступні ювілеї
будуть іще світлішими!

У Сомковій Долині весело зустріли: 60
років - Карпенко Галина
Іванівна(26 травня), 70 Горяєв Микола Миколайович(1.05), Горовий Микола
Петрович(23.05) та Король
Іван Андрійович -25.05!
Бажаємо ювілярам миру,
добробуту та щастя!

Село Стара Оржиця
вітало Молоду Ніну Федорівну зі 60-річчям 22 травня, 75-річчям - Крайчинську
Валентину Василівну(10.05)!
У Новій Оржиці 70 зустрів
1.05 Хижняк Іван Васильович! Бажаємо іще раз невичерпного оптимізму, миру і
радості!

У Сомковій Долині
приймають також вітання: 75ти років - Панченко Катерина
Олександрівна(25.05), 80-ти Горяєва Домнікія Лук’янівна
(21.05), 95-ти - Петрина Марія
Матвіївна(23.05)!
Хай доля квітчає ваші шляхи
барвінком і м’ятою, а супроводжують у житті добре здоров’я!

У Студениках святкували Лукащук Юрій Володимирович - 6 травня - 60, Гавижа Віра Василівна(1.05) та
Кирда Іван Павлович(26.05)
- 65, Крошка Євдокія Петрівна(10.05), Тихонова Любов Пилипівна(25.05) та Чайковська
Ганна Павлівна(27.05) - 80!
Хай Бог оберігає вас!

3 травня зустріла
60-ліття Вітько Наталія Микитівна - із с. Гостролуччя!
Попович Володимир Петрович із Корніївки має за
плечима 60-річний ювілей,
який зустрів 7 травня! Усик
Володимир Павлович з с.
Переяславське 23.05 має 60!
Зичимо щастя!

У с. Двірківщина 17
травня святкувала 60-річчя
Лялюк Людмила Сидорівна, 70 - Колтунович Віктор Васильович(14.05), 80
- Кравченко Ольга Прокопівна(03.05), 85 - Кравченко
Василь Петрович(10.05), 90
- Зеленська Ольга Антонівна(23.05)! Миру і щастя!
Многії літа!

Наші віншування
у сонячні оселі Вознесенськогого, де 28 травня
60 років святкував Вишневський
Олександр
Володимирович, а 10.05 Ренчковська Варвара Григорівна - 80! Хай любов'ю
будуть зігріті усі ваші дні!
Миру та сонця на кожен
день життя!
У Паришкові 22
травня зустріли 60-ліття Гаркавенко Микола
Васильович, 16.05 - Карпенко Віра Олександрівна, (25.05) - Жиліна Ніна
Валентинівна -70, 2.05
- Баренкова Лариса
Олексіївна - 70! Многая-многая літа бажаємо!

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!
Магнітні бурі в червні 2022 року. 10-12 червня — перша магнітна буря червня 2022. Це порівняно незначні геомагнітні коливання, їхній
пік припадатиме на 11 червня. 15-17 червня — найсильніша магнітна буря червня з піком 16 червня. 23-25 червня — незначні геомагнітні
коливання з найвищою інтенсивністю 24 червня.

Міжрайонний інформаційний бюлетень
Групи компаній «Нива Переславщини»
Розповсюджується на Бориспільський та Броварський райони Київської області.
Віддруковано - ПП «Видавництво «Слово»
Наклад- 3000 примірників

08420, Україна
Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Переяславське, вул. Привокзальна, 2
http://niva-group.com
Матеріали номера підготувала Г. Третяк
Дизайн і верстка - М. Нанінець

