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ЧАС СВЯТКУВАТИ!
     Шановні працівники Групи компаній 

«Нива Переяславщини», любі наші пайовики, 
партнери по бізнесу, представники місцевого 
самоврядування, всі жителі сіл, де ми ведемо 
своє господарювання! Щиро здоровлю вас з 
прийдешнім днем Святого Миколая! Хай Він 
усім нам дарує здійснення заповітних мрій і 
сподівань, хай скінчаться з високосним ро-
ком усі наші поневіряння, пов'язані зі сум-
нозвісною хворобою.  Хай Святий Миколай 
очистить Землю Українську від бід і лиха 
та принесе нам мир, радість і таке омріяне 
таїнство народження Новорічної казки!

  З любов'ю,
ваш Олександр Мостіпан                стор 4
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КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

      ВІДЛУННЯ ДНЯ  АГРАРІЯ

ХВАЛА РУКАМ, ЩО ПАХНУТЬ ХЛІБОМ! 

АВТОБУС ІЗ 
ЖІНОЧИМ ІМЕНЕМ

Нещодавно транспортний парк 
Групи компаній «Нива Переяслав-
щини» поповнився ще одним над-
банням. Розкішний і упевнений у 
своїй вишуканості білий автобус із 
жіночим іменем Mercedes.

«Нове поповнення – це додатковий 
бонус до соціальної складової ком-
панії, бо головне його призначення 
– перевезення працівників до робо-
ти і у зворотному напрямку. Нині 
автобусний парк компанії немалий, 
але якась частина автобусів, особли-
во ПАЗів, уже відслужила свій вік. 
Хоча вони і славно потрудилися, та 
їх час уже закінчився, тому їх вибра-
ковуємо. Маємо конкретні вимоги 
до службового транспорту із пере-
везення людей. Автобус  Mercedes 
«пригнаний» із Німеччини, він 2013 
року, але має невеликий пробіг, 
оскільки обслуговував один із муні-
ципалітетів(щось на зразок нашої 
ОТГ). Вартість автобуса практич-
но така, як нового «ISUZU». У нас 
уже є два такі автобуси, але із цим 
їх не порівняєш. Автобус на 44 міс-
ця плюс водій, комфортний, теплий,  
українськими дорогами він не їздив. 
Машина обслужена, перевірена, має 
кондиціонер для водія та салону, 
обігрівач – теж окремий, навіть із 
таймером, щоб виставити його на 
потрібний час,  відповідає усім ви-
могам безпеки за європейськими 
стандартами. Усі сидіння зручні, 
мають ремені безпеки, в салоні хо-
лодильник і навіть телевізор, кожне 
сидіння обладнано окремою підсвіт-
кою, вентиляцією та навіть заряд-
кою для телефону.  Використання 
бензину близько 20 літрів, тобто 
автобус ще й економніший за інші. 
До початку активної експлуатації 
залишилося його обслужити на офі-
ційному сервісі Mercedes у Києві та 
брендувати.

Обслуговувати автобус буде яго-
тинський напрямок, там проживає 
багато наших співробітників, але 
маршрут  ще будемо погоджувати, 
щоб було зручно всім працівникам», 
- так про нове придбання говорить 
головний інженер Групи компаній 
Олександр Онищенко. 

Водій автобуса Юрій Миколайо-
вич Коваль уже із машиною освоїв-
ся, бо випробував її впродовж доро-
ги із Рівного, де його і придбали.  

Mercedes – це німецька машина, 
яку у світі знають уже 130 років, 
Це чудове поєднання високої якості 
і комфорту. Названий автобус на 
честь Діви Марії Милостивої – 
Mercedes, так само власник назвав 
і свою доньку. Жіноче ім’я додало 
машині шарму та вишуканості, але 
серце її – суто чоловіче - потужний 
двигун, тому це розкішна жінка із 
чоловічим характером. Щиро ба-
жаємо автобусу гарної роботи, без-
печного і довгого життя у «Ниві», а 
працівникам - комфортного доїзду 
на роботу.



це бізнес, робота, а роботу треба 
поважати.

Першими на українську землю 
сходять поважні Дюрки, вони ко-
ричневі, бо мають ген диких поро-
сят, вони цінні тим, що мають пісне 
м’ясо із мінімумом сала, за ними із 
нашорошеними вухами – серйозні  
Йоркшири, дуже високопродуктив-

ні, а останніми виходять вимогливі 
Ландраси із звислими вухами, це 
порода також беконного типу. Кнур-
ці щасливі, задоволені і поспіша-
ють познайомитись із майбутніми 
нареченими, але до цього ще цілий 
місяць. Увесь цей час тварини про-
ведуть у карантині, щоб освоїтись 
на новому місці і адаптуватись до 
нього. Приймає поповнення голов-
ний ветеринарний лікар компанії 
Денис Юрко. Тваринами він задово-
лений, виглядають вони веселими і 
жвавими. 

Уже перед самим завершенням 
вивантаження у сусідньому сараї 
зчинився лемент, так наші свинки 
вітали кавалерів. Що ж, бажаємо 
поросяткам щасливого життя на но-
вому місці і гарного потомства.
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«Впродовж 15 років у галузі тва-
ринництва працюємо за технологія-
ми Данії, бо саме вона законодавиця 
мод у цій царині. Ми – другі в Україні 
у галузі свинарства, такий резуль-
тат - це наслідок праці багатьох 
людей, суворе дотримання техноло-
гії, науково - обґрунтовані підходи 

до вирощування тварин і звичай-
но високопродуктивне поголів’я.  
Кожна порода та її генетичні лінії 
по-своєму унікальні та потребують 

окремого підходу, 
наш досвід дозво-
ляє максимально 
врахувати усі осо-
бливості породи, 
статус здоров’я та 
виробничий по-
тенціал, бо саме 

це визначає економічний успіх. 
Компанія Breeders of Denmark A/S 
постачає нам  три породи: Дюрок - 
носій «беконного гену»; Ландрас із 
високою здатністю до відтворення 
та стійким материнським інстин-
ктом; Йоркшир ( велика біла) із над-
звичайною плодовитістю. Тварини 

доставляються з числа чистих порід 
племінних стад, мають тестові ре-
зультати та записи про три поколін-
ня батьківських особин, а також те-
сти продуктивності самої тварини.

 Це той варіант, коли вага має 
значення, тому прагнемо, щоб при 
транспортуванні вага поросят була 
30-60 кілограмів, бо такі тварини 
легше переносять 
поїздку. Нинішнє 
придбання – 182 
високопородисті 
кнурці – чудо-
во підтримають 
наше племінне 

поголів’я», 
- коментує 
подію ди-
ректор Гру-

пи компаній Віталій Шакель.
Приїхали до нас поросята у над-

звичайно комфортних умовах: ма-
шина для транспортування трипо-
верхова, оснащена ліфтом, кожен 
із поверхів має автономне водо- і 
кормо- забезпечення, вентиляцію, а 
свіже повітря проходить навіть кон-
диціонування та знезараження уль-
трафіолетовими лампами. Окреме 
енергоживлення створює затишок 
та зручність при переїзді і людям, 
і тваринам. До тварин  данці став-
ляться із повагою, навіть підганяю-
чи їх використовують брязкальця, а 
на наші питання відповідають, що 

КАВАЛЕРИ ПРИЇХАЛИ!

«Як сучасна українська біз-
нес-модель, «Нива Переяслав-
щини» поруч із досягненням 
високих темпів розвитку вироб-
ництва та ефективного господа-
рювання, має також і значну со-
ціальну складову. Як свідомий 
бізнес,  втілюємо окремі проекти 
у різних галузях виробництва, але 
вони такі масштабні, що спокійно 
укладуться у загальну екологічну 
Стратегію підприємства, тому за 
її напрацювання візьмемось із на-
ступного року. Ми говоримо про 
використання для обігріву наших 
тваринницьких комплексів ко-
телень на соломі, про опалення 

виробничих приміщень у селі Пе-
реяславське з допомогою парово-
го  котла «Linka-H» паропродук-
тивністю – 2,5т/год, який працює 
на альтернативному паливі – со-
ломі, дозволяє нам  економити 
природний газ, чи взагалі надає 
можливість відмовитись від його 
використання. 

Говоримо про очисні споруди, 
розташовані тут-таки, які повні-
стю очищають використану воду 
з допомогою надсучасного облад-
нання із багатоступеневої очист-
ки води. Також ми доєдналися до 
акції зі збору батарейок, бо відомо, 
яку шкоду довкіллю вони при-
носять. Пропагуємо роздільний 
збір пластику, паперу і скла на 
підприємстві і навіть маємо пев-
ні надходження від цього. Щоріч-

но покращуємо бонітет 
ґрунтів, вносячи органічні 
добрива. Регулярно прово-
димо акції із прибирання 
території сіл, де працює-
мо, допомагаємо сільським 
радам у вивезенні твердих 
побутових відходів. А веде 
усі екологічні проекти і 
аналізує вплив компанії на 
довкілля та співпрацює із 
екологічними установами 
наш штатний еколог.   

 Одним із невеликих, але 
дуже вагомих вважаємо 
проект «Зелене довкілля», 

який втілюємо на виробничих 
майданчиках. Територія, на якій 
працюють наші співробітники, 
повинна бути комфортною і зе-
леною», - так екологічну складо-
ву компанії характеризує директор 

«Ниви  Переяславщини» Віталій 
Шакель. 

Цього разу проект «Зелене дов-
кілля» отримав своє продовження 
завдяки ініціативі головного тех-
нолога із тваринництва Олександра 
Олександровича Трохименка. Разом 
із працівниками компанії вони ви-
садили поруч із десятим тварин-
ницьким комплексом 200 берізок. 

Розпочали роботу ще навесні, зараз 
тільки досаджували деревця, які не 
прижилися на новому місці. Пра-
цювали дружно і злагоджено, ще й 
жартували, що по меншій мірі одну 
із обов’язкових умов, щоб мати 

повне право називатися чоловіком – 
уже виконали, бо посадили дерево. 

До речі. одне дерево за рік заз-
вичай виробляє 100-200 кг кисню. 
Цього достатньо для дихання лю-
дини впродовж цілого року. Тому 
ми будемо продовжувати садити 
дерева і додавати у зелені легені 
планети справжніх трудівників.

ЗЕЛЕНІ ЛЕГЕНІ ПЛАНЕТИДо багатьох екологічних 
проектів, які підтримує 
Група компаній «Нива 
Переяславщини», додав-
ся ще один – «Зелене дов-
кілля»

У тваринників Групи компаній 
«Нива Переяславщини» справж-
нє свято, що зараз трапляється 
нечасто. До тваринницького ком-
плексу приїхали особи королівсь-
кої крові – представники  Данії. 
Цього разу так склалося, що гості 
дісталися України лише надвечір, 
а до нас заїхали зовсім поночі, але 
від того зустріч не стала менш 
бажаною...



ПАЙОВИКАМ-
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Це три села – Вишневе, Возне-
сенське та Гречана Гребля і трішки 
більше аніж 400 жителів. 

Такі ж поетичні, як і назви сіл, 
-  самі села. Мальовничі куточки, 
чудові краєвиди, тихі водяні пле-
са і люди – це багатство громади. 
Очільниця села Тетяна Олексан-
дрівна Шовкун, що вже десять років 
опікується потребами жителів, го-
ворить про нього із любов’ю: «За-
кохана у ці села, таких гарних на-
певне немає по всій Україні. Тру-
долюбиві люди, родюча земля, от 
тільки село у нас – вихідного дня. 
Це тому, що на вихідні, особливо 
влітку, з’їжджаються всі. Весь 
Київ звозить до дідусів із бабусями 
внуків – у відпустку, а взимку село 
пустіє. Та ми рук не опускаємо, 
робимо все, щоб воно було догля-
нутим і затишним. Ось недавно 
завдяки «Ниві Переяславщини» 

огородили кладовище. Раніше 
воно було поросле самосійними 
деревами, спасибі «Нива» допом-
огла викорчувати дерева, переора-
ли, бур’яни прибрали, зараз – любо 
глянути. Зробили огорожу дов-
кола кладовища – немало-небага-

то 215 метрів. Виконав роботи 
ФОП Попович. Поруч поставили 
туалет, щоб було зручно, та самі 
ж жителі його забили сміттям, 
тому мало щось робити,  треба 
гуртом дбати про суспільне бла-
го», - говорить сільський голова, 
дбайливо оглядаючи завершену ро-
боту. Тут таки і голова Благодійного 
фонду Микола Федорович Шевчен-

ко, поспілкувавшись із виконавцем, 
домовляється про здачу об’єкту, бо 
все повинно бути під контролем.

Проїхавши кілька кілометрів, 
під’їжджаємо до школи, директор 
-  Галина Миколаївна розповідає, 
що невеличка школа у цьому році 
була під загрозою закриття: «Вліт-
ку розпочалися роботи, бо попе-
редня свердловина замулилася, але 
це не допомогло, тому працівники 
«Ниви» облаштували нову сверд-

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ 
ГРОМАДИ ловину і помпувальну станцію, 

уже перед самим запуском вияви-
лося, що водопровід пошкоджено, 
тому замінили також частину 
труб і реле, і тільки тоді з’явила-
ся вода. Всього у нас 16 школяриків 
та двоє дошкільнят. Першоклас-
ників  - вісім, другого класу немає, 

а в третьому та четвер-
тому по четверо. Це доро-
гого варте, коли дитина у 
початковій школі може 
навчатись у рідному селі, 
це тільки завдяки допом-
озі вашого підприємства». 

«Нива Переяславщи-
ни» працює всього у чо-
тирьох селах на Згурів-
щині, але ми хочемо, щоб 
податки, які платимо, 

потрапляли і до 
цих сіл. Із сіль-
ськими радами 
у нас завжди 
були партнерсь-
кі стосунки, ми 
раді долучити до 
хороших соціаль-
них проектів, які 
змінюють жит-
тя громади на 
краще», - комен-
тує співпрацю 
директор Групи 
компаній Віталій 
Шакель. 

За тиж-
день-два життя 
сіл кардинально 

зміниться – утворилася Згурівська 
ОТГ. Вони чекають цього із надією, 
є новий очільник громади, госпо-
дарник, вправний менеджер, тому 
покладають на Василя Цвика великі 
надії.

 Щиро бажаємо новоствореній 
громаді успіхів і процвітання на ко-
ристь кожного села і кожного жите-
ля. 

Готові до партнерства заради 
громади.

Кожна сільська рада, із якою працює Група компаній «Нива 
Переяславщини», - особлива. Нині мова піде про Вознесенську, що у 
Згурівському районі



                                                                    Люди, до яких уже вісім місяців поспіль із благодійною допомогою 
приїжджають  працівники Групи компаній «Нива Переяславщини», прожили нелегке життя. Часто їм далеко 
за вісімдесят, і їх доля точно не слалася рушниками, але їх витримка, життєва сила і терпіння  може навчити 
не здаватись не одне покоління
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ВІД НАС

«З початку карантину взяли під 
свою опіку найбільш вразливу кате-
горію людей  - одиноких, тих, хто 
знаходиться без підтримки рідних і 
про кого турбуються працівники со-
ціального захисту. Щомісячно 140 
пакунків із найбільш необхідними 
продуктами харчування потрапля-
ють у села, де розташовані наші ви-
робничі потужності. У наборі – олія, 
цукор, борошно, крупи, хлібобулочні 
вироби, печиво, тушонка, паштет, 
смалець, каша з м’ясом. Вважаємо 
частиною своєї колективної соціаль-
ного відповідальності допомогу такій 
категорії людей і щасливі, що завдя-
ки злагодженій і успішній роботі під-
приємства за цей час змогли вкласти 
у цю справу більше 350 тисяч гривень. 
Ми ніколи не ставили собі за мету 
розвивати просто успішну компанію, 
для засновника «Ниви» - Олександра 
Мостіпана, завжди є важливим трі-
шечки змінити світ 
навколо нас, зробити 
його кращим. Досі нам 
це завжди вдавалося, 
віримо, що так буде і 
надалі, бо ми вміємо 
працювати і готові 
змінювати світ», - ко-
ментуючи чергову бла-
годійну акцію, зазначає 
директор Групи ком-
паній Віталій Шакель.

На порозі чергової го-

ред порогом. 
Вікна так рясно уквіт-

чані вишитими фіранками, 
що здається десь тут, у цих 
віконницях, ховається вве-
чері сонце, аби вмившись 
та витершись бабусиними 
рушниками, чистим своїм 
видом вітати новий день. 
Вона бере пакунок, соро-
миться, питає чи лишиться 
іншим, що їй так багато і 
все намагається нас чимось 
пригостити. Та чекають 
інші і знову дорога веде 
від садиби до садиби, до 
тих, кому не стеляться під 
ноги рушники, але хто че-

споди у селі Козлів, уся ніби із тонень-
ких сонячних промінчиків стоїть Марія 
Іванівна Третяк, а в хаті - поселилися 
вишиванки. Їй 84, вона добре знає по 
чому ківш лиха. У дитинстві майже 
до п’яти років дуже тяжко хворіла, бо 
тридцяті непрості роки наклали свій 
відбиток. З того часу так і залишили-

ся скрученими руки та 
нерівними ноги, але то 
її не зламало і на ви-
сокому ліжку пливуть 
вишитими подушками 
лебеді, мирно спогля-
дають на нехитре бабу-
сине життя благородні 
олені із розкішними 
рогами, а козак та дів-
чина прощаються пе-

рез хворобу 
і всупереч 
о б с т а в и -
нам, виши-
ває не тіль-
ки свою, а й 
нашу щас-
ливу долю. 
Нехай ста-
не їм сили, 
літ і снаги, 

ЇХ ЖИТТЯ 
НЕ СТЕЛИЛОСЯ 

ВИШИТИМИ 
РУШНИКАМИ

ще довго зустрічати нас у оселях, де 
зупиняється час, а нам усім не забрак-
не людяності, бажання і можливостей 
принести щось добре до їх вишиваних 
осель.
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«Не змогли залишитись осто-
ронь звернень від медиків Пере-
яслав - Хмельницької централь-
ної районної лікарні, цього разу 
у лікарів була гостра потреба у 
кисневих концентраторах. Із по-
чатку оголошення карантину 
Група компаній «Нива Переяс-
лавщини» усю свою благодійну 
роботу спрямувала на допомогу 
медичним закладам. Так скла-
лося, що основна частина наших 
працівників проживає у Яготин-
ському районі, тому допомогли 
інфекційному відділенню рай-
онної лікарні трьома апаратами 
ШВЛ, провели централізоване 
постачання кисню. Медиків сіл 
чотирьох найближчих районів, 
у яких знаходяться наші вироб-
ничі потужності,  уже сім міся-
ців підтримуємо коштами. Зараз 
придбали десять кисневих кон-
центраторів на майже 400 тисяч 
гривень для опорної лікарні Пе-

реяслав-Хмельницького району. 
Щиро вдячні медикам за ту ко-
лосальну роботу, яка часто межує 
із самопожертвою. Вважаємо, що 
обов’язок бізнесу у часи загаль-
ного лиха – підтримати медицину. 
Ми не можемо стати поруч у цій 

війні із хворобою, але ми можемо і 
повинні допомогти обладнанням, 
засобами захисту, оснащенням», - 
так  подію прокоментував власник 
Групи компаній Олександр Олексій-
ович Мостіпан.  

Апарати, які  «Нива Переяс-
лавщини» вручила медикам,  отри-
мувала директор КНП «Переяслав 
– Хмельницька ЦРЛ» Лариса Ва-

силівна Кузьменчук: «Кисневі кон-
центратори - це те обладнання, 
як зараз нам потрібне найбільше. 
Ситуація із перебігом захворю-
вань на коронавірус, порівняно 
із початком пандемії, кардиналь-

ПОТРІБНІ, ЯК КИСЕНЬ
но змінилася. Нині значна кіль-
кість пацієнтів -  із середнім та 
важким перебігом хвороби. Так, 
80 відсотків пацієнтів перенесуть 
захворювання у легкій формі, але 
лікарі мають подбати  про тих, у 
кого проблеми із диханням. На-
разі маємо 48 таких апаратів, ос-
новна частина придбана за кошти 
які назбирала сама лікарня, але їх 
катастрофічно бракує, саме тому 
ми звернулися до Олександра 
Олексійовича, бо знаємо скіль-
ком людям і закладам він допоміг. 
Ми щиро вдячні за це».

Кисневий концентратор може 
бути оснащено додатковим облад-
нанням для  одночасного обслуго-
вування 2 осіб. Таким чином 10 апа-
ратів одночасно допомагатиме 20 
хворим. Може стабільно працювати 
протягом 24 годин на добу і прак-
тично не вимагає технічного обслу-
говування протягом усього терміну 
служби. А головне, йому не потрі-
бен кисень у балонах чи централі-
зоване постачання, він виробляє 
кисень із навколишнього повітря. 
Щиро бажаємо, аби рятівний ки-
сень допоміг медикам і пацієнтам. 
Здоров’я нам всім. 

Разом і це здолаємо!

Тисячі разів чули подібний вислів, але тільки зараз став зро-
зумілий його глибинний зміст. Уже кілька тижнів антирекор-
ди захворювань на коронавірус перестали бути абстрактними 
цифрами, вони все більше стають частиною нашого життя. 
Хворіють наші близькі рідні і все частіше потрібен кисень

Це вже потім їх чиясь всесиль-
на рука розподіляє по солідних 
клініках, районних лікарнях і ма-
лесеньких сільських закладах, бо 
хтось має виконувати роботу ангелів 
на землі і берегти людське життя. І 
сьогодні їх символ все частіше  - не 
чаша, яку обвиває змія, а захисний 
комбінезон, маска, щиток, бахіли, 

рукавички. І їх повинно вистачати 
на кожен день, на кожного із них і 
на кожне чергування.

Головний лікар первинки Яго-
тинського району Іван Іванович 
Сахно про захисні комбінезони, які 
нещодавно «Нива Переяславщи-
ни» передала первинці, висловився 
дуже ємко: «Це - хліб для медиків. 
Без них жоден із працівників не 
може поїхати на виклик, у них 
працює наша мобільна бригада, 
яка виїжджає до пацієнтів із пі-
дозрою на коронавірус, це захист 
для лікаря, який контактує із 
хворими. Будь-яка інша людина 
в такому випадку іде на самоізо-

ляцію, а лікар повинен і завтра 
працювати, і аби його захистити 
потрібен такий костюм… Саме 
тому ми звернулися до «Ниви Пе-
реяславщини» і завдяки плідній 
співпраці отримали 400 таких ко-
стюмів вартістю понад вісімдесят 
тисяч гривень, а наші медичні 
працівники – захист».

Наразі вони необхідні медикам, 
як повітря, бо Яготинська лікарня 
задіяна, як заклад другої хвилі і в 
районі більше 600 хворих. 

А ще компанія вісім місяців тому 
доєдналася до всеукраїнської кам-
панії, ініційованої МОЗ, під хеште-
гом #ПідтримуюЛікарів, символом 

якої стала червона стрічка з вузли-
ком. Підтримку медичного персона-
лу керівництво компанії висловило 
не лише словом, а й матеріальною 
винагородою 26 сільським ліка-
рям та медичним працівникам, яка 
за вісім місяців склала у сумі 592 
000 грн. Вони були передані пра-
цівникам ФАПів Студениківської, 
Згурівської, Баришівської та Яго-
тинської ОТГ.

«Завжди відчували міцний 
зв’язок із районами та селами, у 
яких розміщені наші виробничі 
потужності. Були тісно пов’язані з 
допомогою бюджетній сфері. Нині 

все частіше поступаємось наши-
ми соціальними проектами – на 
користь медицини. 

Таке велике підприємство, 
як «Нива Переяславщини», де 
працює майже дві тисячі праців-
ників, повинно дбати про їх безпе-
ку, а сьогодні лінія боротьби про-
лягає саме на медичному фронті

Щиро сподіваємось, що люд-
ство таки знайте вакцину від ко-
ронавірусу, але поки що працю-
ємо під знаком медицини», - так 
прокоментував допомогу медикам 
директор компанії Віталій Шакель.

ПІД  ЗНАКОМ  МЕДИЦИНИ
Так склалося, що Група компаній «Нива Переяславщини» останні місяці проводить саме під 

цим знаком. Але у нас  - це маленька частина благодійної діяльності, у них – це життя. Чомусь 
здається, що десь у далеких галактиках обов’язково має бути такий знак  - знак медицини. І саме 
там повинні народжуватись справжні лікарі 
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Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

Веселе і радісне 60-річчя зустрів 11 ли-
стопада Синиця Дмитро Петрович 
з с. Козлів. 

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

 

Усик Катерина Олександрівна з Го-
стролуччя зустріла віхову 60-річну дату у 
житті 15 листопада. 

Хай ваші наступні ювілеї будуть іще 
світлішими і радіснішими! 

 
Гордієнко Ніна Яківна  з Положаїв 

відзначила чергову вагому життєву дату 
8 листопада. 

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 
Гордієнка Анатолія Васильовича, 
який 14 листопада відзначив 60-річ-
ний ювілей! 

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

на землі!

Іще 22 листопада зустрів 60-літ-
тя Адаменко Григорій Петрович з 
Переясдавського! 

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

Завітало 20 листопада 70-річчя до 
господи, де мешкає Литовченко Михайло 
Павлович (Русанів). Багато було щедрих 
привітань, та хочеться вкотре побажати 
ювіляру триматися життя, рідних та 
друзів. 

Щоб ми через десятки років мали нагоду 
знову здоровити Вас !

Мишолов Олександр Мико-
лайович з Паришкова від 3 листопада  
розміняв сьомий десяток літ! 

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

Ступаковський Михайло 
Миколайович з Русанова має за 
плечима 80-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 
Шаповал Марії Данилівни з Переяс-
лавського, яка перейшла 80-річний жит-
тєвий рубіж. Хай буде мир у серці і країні, 
хай буде щастя у родині! 

Русанів - наша ювілярка Юрченко 
Ольга Федорівна саме тут візначила 

своє 80-річчя. Натомість Шелих Ніна Ан-
дріївна зустріла поважне 80-річчя у Капу-
стинцях 1!

Ми теж з приємністю приєднуємо-
ся до привітаь рідних і близьких та ба-
жаємо росяних світанків на довгі літа у 

щасті!  

Богдан Анастасія Трохимівна 
з Гостролуччя приймала вітання з 

нагоди 80-річчя 24 листопада, а Вирячко 
Віра Петрівна з Корніївки - 17 листопа-
да!  Низький вам уклін, шановні, і щира 
вдячість за усе добро, посіяне Вами за всі 
ці роки!

Кравченко Анатолій Се-
менович приймав віншування з 

нагоди ювілею у Студениках. Довго 
звучали вітання на його честь у колі 
родини, а ми хочемо тільки вислови-
ти своє щире захоплення пройденим 
шляхом і просити у Всевишнього  

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!

Трутовик (fomitopsis, fomes fomentarius) має лікарські власти-

вості до затвердіння плодового 
тіла. Гриб не їстівний і є сапро-
фітом. Поверхня нижньої частини 
світла, інколи біла і має назву ги-
менофор. Збирають тільки труто-
вик справжній, який потім розрі-
зається (до затвердіння) на дрібні 
частини і сушиться. У давні часи 
трутовик використовували, як 
кровоспинний засіб, прикладаючи 
до ран. У 19 - му столітті гриб от-
римав назву «цар всіх лікарських 
засобів». У Древній Греції Діоско-
рид називав трутовик «панацеєю» 

і прописував до різних внутрішніх 
захворюваннях. Вважали, що гриб 
може знімати втому, позбавляти 
від депресії і додавати життєвих 
сил. Ціна такого відвару із гриба 
мала значну вартість, адже не кож-
ний умів його приготувати. Саме 
тому цар Мітридату писав про 
трутовик, як засіб проти отрути, 
випробувавши його дію на собі.

Справжні трутовики здатні ви-

водити з організму токсини (це до-
ведено сучасною медициною), кан-
церогени і відновлювати функцію 
печінки та легенів. Нині в народній 
медицині гриб застосовується при 
отруєннях, дисбактеріозі, пору-
шенні обміну речовин, гепатитах 
та пухлинах легенів і пневмонії. Як 
запевняють китайські медики, вір-
но зібраний і вірно приготовлений 
препарат із трутовика справжнього 
омолоджує організм, виводить ток-
сини, робить шкіру еластичнішою і 
сприяє схудненню.

Однак приймати його потріб-
но під наглядом лікаря - фахівця, 
не прередозовувати і, звичайно, не 
вживати з алкоголем.

Гарної всім пори, без вірусів та 
хвороб!

Юрій Толкач
Фото автора

ТРУТОВИК 
І ЙОГО 
ЧУДО  - 

ВЛАСТИВОСТІ

ДИВОСВІТ ЮРІЯ ТОЛКАЧА

Сніг, який випав, розтанув, наповнивши прохолодною вологою ліс. 
Косулі та кабани вийшли на підлісок та поля, що під озимою, і не со-
ромлячись їдять соковиту зелень. В травах причаїлися гриби і, зіщу-
лившись, чекають морозу... Тверді і смачні рижики та польські є пре-
красним осіннім гарніром до качки запеченої із соковитими яблуками. 
А ліс живе, зустрічає нас з подивом і радістю, що є знову з ким поспіл-
куватися. Тим паче, що ми прийшли не на полювання... На сухих бе-
резах ростуть трутовики, інколи схожі на маленькі літаючі тарілки 
іншопланетян. Саме час їх збирати...
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Територія «П'ятачка!
Яких тільки назв не носять сільські 

вулиці: тут і овочеві, і квіткові, і фрук-
тові і, звичайно, історичні. Але ми хо-
чемо розповісти про вулицю Щасливу, 
що у Григорівці Яблунівської сільської 
ради. Тихий уповільнений ритм життя, 
ошатні будиночки і завжди заклопотані 
своїми справами жителі. Яблунівсь-
ка сільська рада – це п’ять сіл:  Дубо-
ве, Григорівка, Хмельовик, Яблуневе 
і Яблуневе -2. Віднедавна на вулиці 
Щасливій поселився новий магазин 
«П’ятачок».

«Головним своїм завданням торгова 
марка «П’ятачок» вважає популяри-
зацію якісного українського вироб-
ництва і доступ якнайширшого кола 
споживачів до смачного і корисного 
харчового продукту. Саме з цією метою 

ми розвиваємо мережу нашої фірмо-
вої торгівлі. Більше одинадцяти років 
тому, вийшовши на ринок м’ясних 
виробів, наша торгова марка постійно 
розширює асортимент продукції, вив-
чає споживчі уподобання та намагаєть-
ся задовольнити найвибагливіші сма-
ки наших шанувальників.  При цьому, 
окрім фінансової, ми завжди врахову-
вали соціальну складову, бо виробляє-
мо продукти харчування. Саме із цим 
пов’язане багаторічне використання не 
тільки стаціонарних торгових площ, 
але й пересувної виїзної торгівлі. На-
йчастіше таким видом послуг ми кори-
стуємось у сільській місцевості. Трива-
лий час саме так працювали і у Яблу-
нівській сільській раді. Однак розумі-
ли, що все-таки, стаціонарний магазин, 

до якого можна прийти у будь-який 
момент, це значно краще, аніж найкра-
ще організована виїзна торгівля. Саме 
тому на прохання жителів і вирішили 
відкрити невеличкий магазинчик у селі 
Григорівка. Для відвідувачів тут уся 
лінійка нашої продукції, можна зроби-
ти замовлення наперед чи домовитись 
про уже готові страви із пароконвекто-
мата. Рухаючись назустріч смакам на-
ших споживачів, намагаємось крокува-
ти в ногу з часом і пропонуємо якісний 
продукт власного виробництва із кон-
тролем усіх етапів – від вирощування 
зернових та відгодівлі тварин - до ви-
робництва готової продукції та реаліза-
ції її на прилавках магазинів. Вважає-
мо, що жителі села повинні мати мож-
ливість придбати смачний та якісний 
продукт не виїжджаючи зі свого насе-
леного пункту – і це соціальна складова 
політики нашої компанії. Тому мережа 

фірмової торгівлі наразі розвивається 
і по вертикалі, і по горизонталі, бо це 
уже дев’ятий магазин «П’ятачок», який 
знаходиться у сільській місцевості», - 
так подію коментує очільник напрямку 
м’ясопереробки, фінансовий директор 
підприємства Олександр Миколайович 
Кучер.

Отож, весь залитий сонцем, у цен-
трі села, на вулиці Щасливій, поруч із 
Будинком культури та адмінприміщен-
ням сільської ради у селі Григорівці, 
відтепер на жителів очікує затишний 
і наповнений смаколиками магазин 
«П’ятачок». Працює заклад із сьомої 
години ранку до сьомої години вечо-
ра, а за прилавком завжди усміхнена і 
приємна продавець Тетяна. Завітайте 
до новесенького «П’ятачка», нам є чим 
вас порадувати. І нехай однойменна 
вулиця дарує щасливу долю магазину і 
всім жителям села!

«П’ЯТАЧОК» 
НА 
ВУЛИЦІ 
ЩАСЛИВІЙ

Село Русанів, що у Броварському 
районі – поважне і давнє. Історики ка-
жуть, що утворилося воно ще за часів 
Володимира Великого. Чудове розта-
шування, близькість до Броварів та 
Києва, річка Трубіж, що протікає по-
руч, зробили село улюбленим місцем 
не тільки для місцевих жителів, але і 
багатьох городян. Але, як кажуть міс-
цеві, у Русанові треба заслужити, щоб 
тебе полюбили.

Нещодавно у селі з’явився ще один 
об’єкт, який хоче стати улюбленим 
місцем жителів – м’ясний магазинчик 
торгової марки «П’ятачок». Будівля із 
зелено - рожевими квадратиками по-
селилася просто у центрі села, поруч 
із улюбленим місцем усіх проїжджих і 
дачників – торгівельним павільйоном. 

До речі, його також звели будівельни-
ки Групи компаній «Нива Переяслав-

щини». Тепер продавці городини не 
нарадуються новим торговим рядом, 
кажуть зі старим не порівняєш, зруч-
но і продавцям, і покупцям. Новому 
магазину також раді, хоча недалечко 
є і інший м’ясний, але «П’ятачок» 
заслужив любов жителів широким 
асортиментом та привітними продав-
цями. 

«У нашій роботі багато років по-
спіль сповідуємо принцип найкорот-
шої дороги до споживача продукції, 
адже ми не заморожуємо, а лише охо-
лоджуємо м’ясо. Тому до багатьох 
сіл, де немає наших стаціонарних 
магазинів, доїжджає виїзна торгівля. 
Для маленьких сіл і досі використо-
вуємо такий підхід, але Русанів – ве-
лике село і ми пішли назустріч жите-

лям і відкрили тут фірмовий магазин. 
Також у Русанові проживає багато 

наших орендодавців, тому тут концеп-
ція будівлі принципово інша: поруч, у 
сусідньому відділенні, працюватиме 
наш адміністратор, який підтримува-
тиме зв’язок із пайовиками», - так про 
нову концепцію магазину говорить ди-
ректор Групи компаній «Нива Переяс-
лавщини» Віталій Шакель.  

«Нам поталанило із покупцями, 
- каже господиня магазину Тетяна 
Миколаївна,-  відразу ставились до 
нас трохи насторожено, але зараз ми 
здружилися, Бачите список у мене на 
прилавку, то все замовлення. Досвід 
продавця у мене невеликий, бо пра-
цювала майором міліції, але продава-
ти мені подобається. Вивчила асорти-
мент і все чисто перепробувала сама, 
тепер, як тільки приходять і дивлять-
ся на вітрину – я відразу бачу, про що 

треба розповісти. Товар отримуємо 
тричі на тиждень: у понеділок, середу 
та п’ятницю, тому кожному стовідсот-
ково привеземо все, що треба. Крім 
того у нас широкий асортимент. Най-
більше полюбили покупці фарш, руль-
ку, сиров’ялені ковбаски. Ось щойно 
чоловік взяв кожного виду на пробу.  
Намагаємось до всіх бути люб’язни-
ми, ображаються відвідувачі хіба що 
на те, що приходиться бути в масках і 
заходити по одному, але тут вже нічого 
не вдієш». 

Один за одним заходять до магазину 
покупці, продавчині – Тетяна Мико-
лаївна Щербакова та її змінниця - Лю-
бов Миколаївна Лукаш – зустрічають 
їх посмішками, у відповідь люди дяку-
ють і посміхаючись кажуть, що мага-
зин справді прийшовся їм до смаку.

 РУСАНОВУ -
ДО 
СМАКУ

Мега-конкурс від «П'ятачка»!
Любі наші читачі! Оскільки на-

ступний номер видання - новоріч-
ний, то й завдання для вас теж 
буде особливим. Наступний рік за 

китайським календарем  вважаєть-
ся роком білої корови, а вона, як 
знаєте - краща приятелька «П'ятач-
ка», то й конкурс буде відповідним. 

Намалюйте або сфотографуйте цю 
чудову парочку - свинку та корівку,    
разом, і надішліть нам на електрон-
ну адресу: pereveslo2020@ukr.net. 
Або ж напишіть віршик про їхню 
дружбу. Кращі ваші роботи прикра-

сять календар від «Перевесла» на 
наступний, 2021 рік. Поспішіть, бо 
часу вкрай мало. А призів для пере-
можців дуже багато! 

З прийдешнім Святом Миколая!


