Усіх жителів села (а це за різними оцінками
- 340-370 осіб) зігнали до шкільного
підвалу. Там було 4 менших кімнати і дві
більших. Місця на всіх бракувало, тому
спати доводилося сидячи. На подвіря ті
москальські покидьки випускали вкрай
рідко, тому справляти природні потреби
змушені були тут же, до відра... І дорослі
й діти. До речі, найстаршому жителю
цього новітнього гетто було 93 роки, а
найменшому - півтора місяця...... стор. 7

...часто виникає ситуація, коли
треба різні види культур прийняти
одночасно. Звичайно змішувати їх
не можна, щоб розділити і перенаправити потоки до сушарок чи на
зберігання уже висушеного зерна
і використовується завальна яма...
...стор. 3
У наступному році компанія святкуватиме
25-й День народження, а отже час збирати
факти своєї історії. Тому цього разу поїздка
була зі зйомками. Для села - то подія, тому
із шафи витягнулися святкові хустинки, а
недільні светри були одягнуті у будень і
кожна з бабусь сумнівалася, чи заслужила

...«це особливе виробництво не лише
підвищеної
відповідальності,
але
й
високотехнологічне, тож потребує особливої
уваги до безпеки. Із зерном треба обережно,
з повагою й увагою, окрім того – це об’єкт,
що працює на газу, тому охорона праці тут
насамперед. У жнива у нас немає вихідних і
кожного дня ми готові до роботи.. - стор.2

вона фотографуватись»...

- стор. 5

ПЕРЕВЕСЛО

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

Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній
«Нива Переяславщини» №7(25) від 2 липня 2022 року
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Шановні наші читачі! Прийміть щирі вітання з
нагоди 2-річної дати від заснування нашого видання!
Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами у цей непростий період нашої історії! Дякуємо нашим
засновникам - власнику «Ниви Переяславщини» Олександру Олексійовичу Мостіпану та директору Віталію Алейзовичу
Шакелю! Здавалося б, навіщо Групі
компаній своє видання? А
саме для того, щоб працівники і пайовики дізналися
більше один про одного,
поріднилися через газетні
шпальти, щоб звітувати
перед орендодавцями, як господарює підприємство на їхній
землі. І просто, щоб ніхто не залишився наодинці зі своєю старістю
чи самотою! Тому далі буде! Ми перші сповістимо про Перемогу України над мордором! Тож дочекайтеся наступного номера! І так щоразу!
Ваша редакція

«НИВА» -
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ОРОТКИМ
РЯДКОМ

“НАРОДНІ БАЙРАКТАРИ”.
ЛАЧЕН І ПРИТУЛА ЗА 3 ДНІ
НАЗБИРАЛИ ГРОШІ НА ЧОТИРИ БЕСПІЛОТНИКИ ДЛЯ
ЗСУ
Українські волонтери Ігор Лачен та Сергій Притула, а також
їхні команди, за три доби зібрали
600 мільйонів гривень на чотири
беспілотники Bayraktar для ЗСУ.
Проєкт під назвою “Народний
Байрактар” мав на меті збір 500
млн гривень, але волонтерам вдалось перевиконати план, завдяки
неймовірній підтримці українського народу. Про це повідомили
у фонді Сергія Притули.
“Це дійсно був проект, який
об‘єднав усіх незалежно від віку,
гендеру чи віросповідання! Люблю Вас усіх і пишаюсь, що дихаю з Вами одним повітрям!”, —
написав очільник фонду.
До збору коштів приєднались
сотні тисяч людей, значні суми
переводили й представники
українського бізнесу, а також небайдужі з-за кордону.
У ДЕСЯТКАХ КРАЇН СВІТУ
ПРОЙШЛИ МІТИНГИ НА
ПІДТРИМКУ ЗАХИСНИКІВ
“АЗОВСТАЛІ”
У неділю, 26 червня, у десятках
країн світу пройшли міжнародні
мітинги на підтримку захисників
“Азовсталі”. Про це повідомили в Асоціації родин захисників
“Азовсталі”.
Так, акції відбувалися у містах
Туреччини, Великої Британії,
Польщі, Чехії, Швеції, Норвегії,
Грузії, Латвії, Болгарії, Австрії,
США. Їх організували, щоб привернути увагу світової спільноти
до виконання Женевської конвенції, щоб врятувати українських захисників.
“МОЖНА ЗНИЩИТИ ЛІТАК,
АЛЕ МРІЮ — НІКОЛИ”:
“УКРПОШТА” ВИПУСТИТЬ
МАРКУ ПРО АН-225
“Укрпошта” випустить марку
про літак Ан-225 “Мрія”. Вона
буде в продажі вже з 28 червня.
Про це повідомив гендиректор
“Укрпошти” Ігор Смілянський.
“В лютому орки забрали Ан225 “Мрія”, найбільший та найпотужніший транспортний літак
у світі, але українська мрія – це
значно більше, ніж літак. Це сотні нових літаків, мільйони талановитих дітей і перемоги України – в спорті, науці та техніці. З
28 червня “Мрія” втілиться в
мільйонах марок, щоб кожен з
вас, заглядаючи у свій філателістичний альбом, пишався тим,
що він чи вона — частина сміливого та вільного народу”, –
розповів Смілянський.

Є ТАКА ПРОФЕСІЯ – ЕЛЕВАТОРНИК!

Сучасні, схожі на космічні об’єкти елеватори уже давно підкорили світ, хоча навіть в Україні таких всього 40 відсотків, решта
– старі підлогові склади та бетонні. Про склади старого типу навіть
говорити нічого, нині вони не встигають за вимогами і викликами часу
щодо ефективності і технологічності зерносховищ. Сьогодні сільськогосподарські підприємства хочуть не тільки вирощувати, але і переробляти та зберігати зернові у очікуванні кращої ціни, а для конкуренції на міжнародних ринках зерно повинно бути не тільки вирощене,
але й належно збережене, тому сьогодні час модернових елеваторів

І

, звичайно, для обслуговування таких потрібні особливі люди – елеваторники.
Якщо вам здається, що робота на
елеваторі сезонна, то ви помиляєтесь,
часи змінилися і вона не припиняється
ні на мить. Проте характер її кожного
місяця різний. У час збирання ранніх
зернових головне, чим займаються елеваторники, – це приймання зерна. І тут
важливо, щоб елеватор працював безперебійно, щоб вистачало завальних
ям, а потоки сирого і висушеного зерна
не перетиналися.
Вивідуємо таємниці цієї «хлібної»
професії у начальника елеваторного
підрозділу Групи компаній «Нива Переяславщини» Олександра Сергійовича Борисенка.
Олександр Сергійович у компанії з
2014 року, хоча і з вищою освітою, але
прийшов на посаду оператора сушильних установок, думав попрацює трохи,
але так і залишився і вже чотири роки
працює керівником великого елеватор«Люди, колектив, працівники «Ниви»
- то найбільша цінність і найбільший капітал компанії. Їх життя і здоров’я, безпечні умови праці, можливість вчасно і
в повному обсязі отримувати заробітну
плату – основний компонент у виробничій структурі компанії, тому охороні
праці – наша посилена увага. Отже,
маємо дбати про своєчасний медичний
огляд працівників, про належну безпеку
під час виконання робіт і про навчання.
І тут потрібна особлива зосередженість, тут немає дрібниць і кожен твій
крок регламентований інструкціями та

ного підрозділу, який з кожним роком
більшає. Загалом у підпорядкуванні у
нього 25 осіб, які знаходяться на різних
дільницях: частина прив’язана до комбікормового заводу, найстарішого виробництва, вона ж відповідає за завантаження зерна на продаж, інша частина

працює на потужностях в основному
дворі, а третя – на першій дільниці, так
що за день можна «намотати» десятки
кілометрів поки усіх обійдеш.
Колектив складався поступово, усе
було непросто, нині плинності немає,
хіба що незабаром слід буде подбати
про додаткові кадри, бо виробництво
ніколи не стоїть на місці, збільшуються
потужності, виникають нові виклики.
Підрозділ працює позмінно, до нього входять оператори сушильних установок, слюсарі-монтажники, слюсар
КВПіА (слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики), підсобних працівників немає - усі професіонали, уніфіковані й здатні замінити один одного.
«Колектив сталий, згуртований і
високопрофесійний, інакше у нас не
можна, бо це особливе виробництво
не лише підвищеної відповідальності,
але і високотехнологічне, тож потребує
особливої уваги до безпеки. Із зерном
треба обережно, з повагою й увагою,
окрім того – це об’єкт, що працює на
газу, тому охорона праці тут насамперед. У жнива у нас немає вихідних і
кожного дня ми готові до роботи, від
найповажнішого працівника Бориса
Степановича Талалая, якому трішки за
60, і до наймолодшого, Миколи Ващенка, якому 27 років.
Працюємо, щоб зернинка до зернинки усе було доведено до найвищої
кондиції, бо така професія в елеваторників», - коментує роботу свого
підрозділу Олександр Борисенко.

У КОЖНОГО СВОЇ

правилами. Саме тому у Групі компаній
цим опікується цілий відділ з охорони
праці», - коментує роботу підрозділу директор «Ниви Переяславщини» Віталій
Шакель.
Ці кілька днів керівники служб, інженери, механіки, будівельники проводять
багато часу у кабінеті охорони праці. У
них - навчання. День перший присвячений
розмові
про дотримання
безпеки під час
робіт під лініями
електропередач,
електроопорами
та роботою у зоні
ризиків. Начальник відділу охорони праці Євгенія Мірошниченко розповідає
про основні правила та заборони
при таких видах
робіт. Це не тільки презентація
із зразками усіх

можливих ризиків, але і наочні приклади, відеоролики, новинні репортажі про
людські жертви, якими закінчується
звичайне недбальство чи безпечність,
тому усі слухають, дивляться, ставлять
запитання. Навіть аксакали компанії –
енергетики зацікавлені, діляться досвідом, щоб максимально вберегти колег
від неприємностей.
Наступний день присвячений загальному курсу з охорони праці для керівних
посад. За законом такі навчання відбуваються раз на три роки. Раніше їх проводила спеціалізована організація, зараз
– це робота відділу охорони праці. Таку
можливість відділ отримав завдяки тривалій та злагодженій роботі колективу.
Отож керівників ознайомили із основними нормативними документами,
виробничими факторами впливу на стан
здоров’я людей, із особливостями атестації робочих місць, причинами виробничого травматизму.
Медогляди завжди були суттєвою частиною роботи відділу. Не секрет, що
українці недбало ставляться до свого
здоров’я, тому огляди допомагають вия«Перевесло»
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УКРАЇНІ!

осить давно, ще на старті
Д
розвитку компанії, її
власник, Олександр Мостіпан,

вирішив, що успішному аграрному бізнесу бракує ще одного
підрозділу – будівельного, так
у «Ниви Переяславщини» з’явився професійний колектив
будівельників. І треба сказати,
що роботи йому ніколи не бракувало, благо, компанія щороку здавала якийсь будівельний
об’єкт: тваринницькі комплек-

си, виробничі приміщення,
склади і навіть завод, а що вже
там казати про елеваторні потужності! За цей час будівельники «Ниви» росли і мужніли, виховували власні кадри і
освоювали новітні технології
і навіть пройшли найважчий
у своїй історії період - початок війни, часткову окупацію
Київщини, коли кілька місяців їм довелося допомагати
колегам на інших ділянках роботи. Але ми вистояли і хай у
будівельників сьогодні роботи
ще небагато, але ми разом живемо надією, що зовсім скоро
прийде той час, коли будівнича
справа стане основою і символом Перемоги, Війна – руйнує,
мир – будує! Отож про першу
невелику роботу будівельників.
Сказати, що завальна яма,
це дуже серйозна будівельна
споруда, ми не можемо, однак
і дуже легкою її не назвеш.
Завальна яма – це бункер,
споруда із металу та бетону,
яка складається із двох частин:
підземної і наземної. Підземна
– яма із приямком і транспортером. Наземна – це майданчик, куди заїжджає машина
та власне яма із решіткою. У
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БУДІВЕЛЬНИКИ
МОЖУТЬ ВСЕ!

старі часи саме ця частина
була найбільш небезпечною
для працівників, але наразі
змінена конструкція із решіткою створила усі можливості
для безпечної перевалки зерна.

За призначенням завальна яма
використовується для прийому
зернових, короткострокового
накопичення зерна з автотранспорту, після чого зерно по
транспортеру
переміщується в завантажувальну норію і
транспортується для подальшої обробки чи зберігання.
Будівельники щойно завершили роботу над першим
етапом будівництва, наступний – створення укриття, так
званої «ракушки», третій –
встановлення аспіраційного
обладнання, яке витягуватиме
пил із привезеного зерна, щоб
він не потрапляв у повітря, а

ОХОРОНЦІ
вити хвороби на ранніх стадіях, а у харчовій промисловості вони є неодмінною
умовою роботи. Дві медсестри, які працюють у відділі, не тільки дозволяють
старт робочого дня водіям, але і відслідковують виконання рекомендацій, наданих лікарями під час огляду. Якщо працівник не хоче дбати про себе сам, наші
сестрички Марина і Аліна таки змусять
його це робити.
На навчанні говорили також про пожежну безпеку, засоби пожежогасіння
та індивідуального захисту, алгоритм
дій при виявленні пожежі. Але загальне пожвавлення, звичайно, викликало
надання першої домедичної допомоги
постраждалому, яке практично освоювалося на нашому манекені.
Раніше ми знали його під іменем Тарас, таке воно за паспортом, але тепер
його перейменувала на Валерія наша
нова медична сестра Аліна. Яких тільки вправ над собою не випробував піддослідний: штучне дихання, непрямий
масаж серця, звільнення дихальних
шляхів від сторонніх предметів і купу
всього іншого.

від 2 липня 2022 року

накопичувався і потім був відповідним чином використаний
із користю.
«Через те, що компанія вирощує багато культур, часто
виникає ситуація, коли треба
різні види збіжжя прийняти
одночасно. Звичайно змішувати їх не можна, щоб розділити і перенаправити потоки
до сушарок чи на зберігання
уже висушеного зерна і використовується завальна яма.
Об’єкт, який закінчують робити будівельники, дозволить
нам збільшити продуктивність
прийомки зерна, якщо досі це
було тисяча тонн зерна на добу,
то зараз це буде вдвічі більше.
Раніше, коли у нас була лише
одна завальна яма, кожного
разу після певної культури доводилось її зачищати, витрачати час і ресурси, нині така
потреба відпала, а це додасть
оперативності у розвантаженні зерна під час жнив.
Одночасно ми закінчили
укриття іншої завальної ями і її
готуємо уже для встановлення
обладнання, щоб зерно водночас і засипалося у бункер, і
очищалося, тобто поступово
рухаємось до повного екологічного контролю та очистки
навіть під час процесу надходження зерна до елеватора»,
- зазначив директор компанії
Віталій Шакель.

А за результатами
навчання, як завжди,
тести. І це тести на відповідальність і здатність зберегти чуже

життя.
«Не дивлячись на те, що
ми сільськогосподарське підприємство, маємо багато робіт
підвищеної небезпеки:
це
новітнє обладнання, котли під
тиском, навантажувально-розвантажувальні роботи, крани, підйомники... Дії у тій чи
іншій ситуації мають бути доведені до автоматизму, тому
навчання з охорони праці є
обов’язковими.
Головна відповідальність за
збереження життя і здоров’я
працівників лежить, звичайно
на керівниках, тому для кожного із працівників він має
бути і охоронцем, і наставником, і суворим інспектором, а
наше завдання його для цього
належно підготувати, тому ми
усі разом охороняємо колег
і дбаємо про безпечні умови
праці», - підсумовує результати навчання Євгенія Мірошниченко.

Від ранньої весни і до закінчення хліборобського
року у аграріїв гаряча пора. Яких тільки робіт не доводиться проводити, аби угодити рослинам. Нині якраз
час для міжрядного обробітку культур. Хлібороби по-різному ставляться до цього виду робіт. Одні твердять,
що хімія легше, простіше і дешевше, інші говорять про
незамінність дідівського способу обробітку. У цій суперечці наші профі із відділу рослинництва стверджують,
що істина завжди посередині

ПРОБІЖИМОСЬ
ПОМІЖ РЯДКАМИ?

Я

к любить казати директор
з рослинництва Станіслав
линництво – процес творчий,
слід говорити, що міжрядний
змогу підсилити ефективність
цидів і дає рослині друге диханЯкщо ви при цьому хочете побавелику ватагу жіночок із сапками,
помиляєтесь, бо ми вже і думапро це забули, нині головний
у міжрядній культивації —
трактор, а все це спланований агротехнічний процес,
який має чітке технологічне
обґрунтування.
Тому ми жіночок на полі
не виснажуємо, а робимо це
саме із допомогою техніки.

Групи компаній
Кошіль: «Ростому швидше
обробіток дає
внесення гербіня».
чити на полі
то дуже
т и

Мало того,
тривожитись,
що при цьому
постраждають рослини,
нема чого, бо
сучасні культиватори, які
працюють
на
«Ниві»,
здатні взаємодіяти
із
GPS-сигналом для того,
щоб виключити будь-я-

ку ймовірність пошкодження рослин.
Глядиш, і справді після пробігу рядками досягаємо відразу
кількох результатів.
По-перше, гарантовано прибираємо значну частину бур’янів
у міжряддях. Це вам не гербіцид: до механічних лап культиватора звикнути не зможе жоден бур’ян.
По-друге, підпушуємо та насичуємо киснем верхні
шари ґрунту, даємо
рослинкам ковток
свіжого повітря.
По-третє, пробіг
собі
тракторець,
усе зайве прибрав,
а рослини не потривожив і ніякої тобі
паніки і жодного стресу, а як поталанить і піде дощик, то він
пряменько під корінь помандрує. А ще можна відразу і підживити культури. І тоді дивись: на запитання директора чи зімкнулись рядки, агрономи дружно скажуть: зімкнулись!
Група компаній
«Нива
Переяславщини» практично завершила
роботи із міжрядного
обробітку
культур, легенько
пробіглися поміж
рядками і тепер
найбільші очікування
аграріїв
пов’язані із дощиком.
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ТІ, ХТО РОБИТЬ ЖНИВА МОЖЛИВИМИ

«НИВА» -

заторів були мобілізовані,
тому у цьому році маємо
суттєве оновлення. Дефіциту не маємо. Тут на нас працює добра слава «Ниви».
Група компаній «Нива Переяславщини» належить до тієї частини суспільства, яка працює Стабільна «біла» достойна
на Перемогу. Нестача пального, мобілізація деякої частини працівників, перервані ланцюжки зарплатня, робота цілий рік.
логістики, комендантська година, а головне постійна загроза з боку агресора – це тільки частина Практики відправляти на
викликів, які стоять нині перед інженерною службою компанії. За місяць Україна ввійде у свій зиму працівників до Ценнайбільш напружений хліборобський час, розпочнуться жнива, тому якраз пора завітати до тру зайнятості у нас немає,
механіків, як готують техніку до виходу у поле
тому і охочих на роботу немало. Усе, що від нас залехто, як не головний інже- вузлів і агрегатів, які слід нулої осені, а відтак отри- агрономи ставлять дедлайн жить, зробимо, щоб жнива
нер компанії Олександр замовити. Далі – розбирає- мали усе необхідне ще до готовності на 15 липня, цьо- були забезпечені справною
Онищенко знає все про стан мо техніку, тут екіпажі пра- початку війни. Нині основні горіч, у зв’язку з останніми і ефективною технікою»,справ у тракторно-комбай- цюють разом із механіка- труднощі
не із зап- жаркими днями, просять зазначає Олександр Миконовому підрозділі.
ми і 10 відсотків технічно ч а сти- прискоритись і бути готови- лайович.
ми до 1 липня. А
про«Щоб виконати головнесправних
Ми самі змогли у цьохання
ну заповідь механіка:
запчаму переконатися, бо у
«Справна
техніка
механізаторів з ме– успішні жниханіками
купа
ва» – треба ророботи. Усі вони
зробити цілу
зараз працюстратегію, а
ють на свої
п і д го т о в машини,
ка
до
щоб завуспіштра ті могних жнив
нами, а із логіли працюп оч и стикою і розравати
на
нається
хунками: усі
у р ож а й .
після завимагають пеІ хоча човершенредоплату, хоча
ловіки геть
ня збидосі ми мали навіть
не люблять
рання вровідстрочку платежах.
фотографужаю. Саме
Тому намагаємось мати
ватись, але потоді ми провоу себе на складі усі витратзбавити
себе
димо обстеження,
ні матеріали, за багато років
можливості поспо«дефектовку» техвивчили, що буде потрібно. агростерігати за ними під
ніки. І тут величезна роль
стин ми
Нині головна увага підго- н о м і в
час улюбленої роботи – чаекіпажу комбайна чи трак- в и - являємо саме під товці техніки для збирання – закон для ме- ханіків, клування над машинами, ми
тора, бо хто, як не господар час розбирання техніки. За ранніх зернових – це ком- тому будемо готові.
не змогли.
Суттєва складова нашої
машини, краще знає її силь- багато років роботи у нас байни, преси, прес-підбиІ вже, як вишенька на
ні і слабкі сторони. Отож, склалася практика не чека- рачі, бункеронакопичувачі. роботи – кадри. З року в рік торті – світлини із дівчатавиховуємо, ми, які примудрилися обсарозпочинаємо з аналізу ти до весни, а замовляти усе Наразі усі потрібні зап- підтримуємо,
того, як відпрацювала тех- відразу після дефектовки, частини маємо, щось іще вишукуємо людей, які лю- дити суворе чоловіче царніка і того, які недоліки були тому більшість запчастин оперативно
підвозиться, блять техніку. Так склалося, ство техніки – трояндами.
у роботі. Складаємо список ми замовили відразу ще ми- люди працюють. Зазвичай що багато із наших механі-

І

« Ми вміємо сіяти і збирати високі врожаї, ми вирощуємо свинок і
виробляємо смачнючі ковбаси, отримуємо дешеве паливо із соломи і
робимо ще сотні важливих речей,
але сьогодні наше завдання допомогти повернути дитинство. І
ми докладемо до цього усіх зусиль,
щиро бажаємо, аби усі неприємності, які вам довелося пережити, залишилися позаду, щоб над
нашими маленькими українцями
завжди сяяло сонечко, а на рідній землі панував мир», - з такими
словами звернувся директор Групи
компаній «Нива Переяславщини»
Віталій Шакель до великої спільноти дорослих і дітей, які через війну опинилися за сотні кілометрів
від рідного дому, бо виявилися бі-

ЯК «НИВА» ПОВЕРТАЄ

женцями у своїй державі через жахливу російську агресію.
Завдання повернути дитинство
працівники компанії отримали
напередодні, коли дізналися, що
близько сотні дітей це літо зустрічатимуть не у
своїх домівках,
бо у них вдома - у Донецьку,
Луганську,
Сєверодонецьку,
Х а р ко в і
- сьогодні жити
просто неможливо. Десь
хазяйнують орки, десь
безкінечні тривоги,
а десь навіть
міста
чи
дому
уже
немає.
Їх
усіх прихистили
волонтери.
І уже тут
мешканці
різних міст
вчаться
жити
по-новому, без
війни.
Хоча страх
ще залишився,
бо перший гул у
небі і
діти уже спо-

лохано поглядають на мам: ми
у безпеці?
Отож сонячний
перший
день літа – чудова
нагода,
щоб забути минуле. А «Нива
Переяславщини» креативила по повній.
Придбали
купу всіляких
цікавих речей:
м’ячі, фрізбі,
усе для бадмінтону і тенісу, настільні ігри, розмальовки, фломастери,
фарби і цілу купу усіляких забавок
для дітвори. Їх відразу передали
вихователям і це багатство діти можуть розібрати пізніше, а зараз не
бракувало інших забав.
Майданчик раптово перетворився

на дитяче царство, де було усе. Кожному дістався попкорн, тут-таки на
тоненькі соломинки намотувалась
пухнаста вата.
Достатньо було різнокольорових
кульок із ними можна було сфотографуватись і погратись, їх можна
було забрати з собою, а деякі малю«Перевесло»
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УКРАЇНІ!

О

така історія, а ми і
раді старатись, бо
немає нічого кращого за можливість дарувати людям радість. Цього
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За два роки, відколи Група компаній «Нива Переяславщини» розпочала підтримку
одиноких людей літнього віку, яких тільки епітетів ми не чули нашим пакуночкам.
Були вони й смачними, і «нивівськими», і добрячими, і рятівними от тільки помічними
ще ніколи не були. Саме так їх назвала одна із наших підопічних. І ось яку історію вона
нам розповіла: «Мені багато років, дітки, я давно живу на світі, тому кожного разу,
коли ви приносите пакунок, я думаю, що це вже останній… Але проходить тижденьдругий і з’являються думки, що тут і до нового пакунка залишилося зовсім трішки
дожити, так і залишаюсь жити далі. А то, глядиш, ще у газеті себе побачу, дарма,
що не така, як у юності, але жива, слава Богу!. Отому я і кажу, що ваші подарунки
помічні. Допомагають триматися і рятують від поганих думок»

ПОМІЧНІ ПОДАРУНКИ

разу 165 пакуночків, як і
щомісяця розійшлися по селах, а наша дорога привела
до Нової Оржиці.
У наступному році компанія святкуватиме 25-й
День народження, а отже
час збирати факти своєї
історії. Тому цього разу
поїздка була зі зйомками.
Для села - то подія, тому із
шафи витягнулися святкові
хустинки, а недільні светри
були одягнуті у будень і кожна з бабусь сумнівалася, чи
заслужила вона фотографуватись. Колишній староста,
а нині адміністратор села
Сергій Помазун та соціальний працівник, яку бабусі
називають наша Лідочка,
ввійшли з нами у кожен дім,
поговорили із усіма і допомогли вручити пакунки. Яких
тільки життєвих історій ми
не почули: і про дітей, і про
минуле життя, та найперше про війну. Про минулу
і нинішню. І хоча Бог милував, і село не було оку-

поване, але вибухів бабусі
наслухались і новин про
звірства надивилися. А ще

дуже переживали за хлопців
на передовій. Ганна Павлівна Кошіль щойно прийшла
із городу, закінчила якраз
підгортати картоплю. Каже,
що «у цьому пакуночку є
все для мене: і олійка, і борошно, і цукор, і тушоночка,
і паштети, і сладості, дуже я
вдячна за це вашому хазяїну
Мостіпану».
У родині Катерини Володимирівни Бреус кажуть,
що вони уже потрапляли під
приціл фотокамер «Ниви»,

бо торік виграли подарунковий набір до Великодня, так
їли цілісінький тиждень.
Володимир
Кузьмович
Крепець дякував за подарунки і казав, що живеться
йому непогано, із бабусею
разом прожили 55 років,
але вона зараз у лікарні. Ми
бажаємо бабусі якнайшвидшого одужання, а дідусь
хоче, щоб не було війни.
Про це казали усі 9 людей, до яких ми приходили.
Надія, донька Катерини Петрівни Лущій, розповідає,
що мама була передовою
ланковою і дояркою, а від
держави за свої 50 років

роботи отримала подару- рунки щомісячно.
Катерина Іванівни Бугай
нок лише один раз – килим
має всього 92 роки і вона

і дуже «смішну» пенсію, а вже прабабуся, тепер вона,
«Нива Переяславщини» уже як королева сидить у шитретій рік приносить пода- рокому кріслі, а раніше не
ходила, а бігала. І минулу
війну вона пам’ятає, і німців, але такого страшного,
як росіяни, вони ніколи не
робили. «За подарунки дякую Олександру Мостіпану,
а моя онучка навіть посилала йому вітання. Мені скоро
93, але якби його зустріла,
то розцілувала б, бо він про
нас не забуває», - каже Катерина Іванівна. А ще вона
хоче дожити до Перемоги
і до випускного правнука

ДИТИНСТВО

ки навіть намагалися погризти.
А скільки було обіймів - просто не
сказати. А як інакше, якщо до дітей
прийшов велетенський бурий ведмідь і улюблена лялька Лола. Вигадливі Фіксики без кінця затівали
ігри, запрошували до перетягування
канату і танців. Та найбільше діти

вподобали П’ятачка, так і намагалися спробувати, чи не відірветься
хвостик. Однак, незважаючи на дитячі пустощі усі ростові ляльки не
тільки вижили, але і веселились від
душі.
А скільки подяк від малечі і батьків ми отримали, навіть не переда-

ти. Одна із мам сказала, що ви мене
повернули в дитинство, так ніби
зовсім немає війни.
Отож поставлене завдання повернути дитинство ми виконали! Завтра буде новий день і перед «Нивою» постануть нові виклики і нові
завдання, але цей день, коли працівники компанії повертали дитинство
– залишиться у пам’яті назавжди.
Для цього ніби і не так багато треба: рідний дім, живі і здорові тато й
від 2 липня 2022 року

мама, чисте небо над головою, трохи попкорну і вати, зо два десятки
м’ячів, мильні бульбашки, великі
ляльки, а головне, щоб не було війни.
Це наше спільне завдання – усіх
дорослих
сільськогосподарських
компаній і ЗСУ, міст і сіл, дипломатів і президентів, тому гайда до
праці, у нас багато роботи.
Маємо повернути нашим дітям
дитинство!
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ТМ «П’ятачок» за 14 років свого існування має власну історію. Ця
історія схожа на історію людського життя. Спочатку він народився
і у нього з’явилося власне ім’я, - засновник компанії Олександр Мостіпан
уподобав ім’я П’ятачок. Воно прижилося, стало впізнаваним і навіть
брендом та ознакою високоякісної корисної і смачної продукції. Потім у
цій історії були сторінки перших років життя, коли продукція тільки
почала з’являтися і всі працівники та їх родини були першими дегустаторами
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ся одна машина, спеціалізований
рефрижератор-магазин із власним
генератором, вітриною, усім необхідним холодильним обладнанням
та робочим місцем продавця. Його
господар – Володимир Миколайович Сябро про свою машину каже,
що голосна, але робоча конячка. І
справді генератор торохтить, але
нічого не зробиш, продукція повинна дійти до покупця свіжою і
смачною. У виїзного «П’ятачка» є
і своя господиня – продавець Оксана Василівна Байрамова. Гості
магазинчику кажуть про неї, як про
світле сонечко, бо настрій у продавця завжди гарний: і підкаже, і допоможе обрати. Згодом на цю дружну

иїзді

сторінки становлення, коли
виросли перші магазини із
рожево-зеленими
квадратиками.
Асортимент продукції розширювався та і географія змінилася. З’явилися магазини у Києві, розкішні,
спеціалізовані, але від того головної ознаки «П’ятачка» – невеликого
м’ясного магазинчика поруч із домом – не поменшало. Усе нові і нові
звернення надходять від людей, що
вони чекають наш м’ясний магазин
у своєму місті. І це, звичайно, буде,
а поки що «П’ятачок» до вас приїде!
«Виїзна торгівля у ТМ «П’ятачок
існує уже більше десяти років і її
головна мета – задовольнити потребу у свіжому м’ясі та м’ясних продуктах у тих населених пунктах, де
працює «Нива Переяславщини», де
живуть наші пайовики, в основному
це люди поважного віку. Це суттєва
складова нашого соціального аспекту та співпраці із територіальними
громадами. Це допомога тим, хто
самотужки не дістанеться до міського магазину», - зазначає директор
компанії Віталій Шакель.
Нині із цим завданням справляєть-
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«П'ЯТАЧКИ» ПОВЕРТАЮТЬСЯ

команду чекає обновка: матимуть
інший брендований автомобіль із
новими вітринами і сучаснішого
зразка. Його вже усі зачекалися і ми
обов’язково його покажемо.
Про роботу виїзної торгівлі говорить її куратор, менеджер із продажів Наталія Дубошей: «Магазин
працює п’ять днів на тиждень – з
вівторка по суботу. Графік роботи
складали разом зі старостами сіл
так, щоб він співпадав із базарними днями, а от точний час майже
не можемо встановити. Загалом
магазин на колесах обслуговує 18
сіл. Вівторок: Сомкова Долина, Соснова, Ничипорівка. Середа: Капустинці, Воронівщина, Двірківщина,

ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ «П’ЯТАЧОК» ПРАЦЮЄ

остомель відчув на собі
усі «принади» визволення
по-російськи. Вісімдесят відсотків селища було окуповано, а воно
грудьми закрило прохід до столиці. Селище повторило свій подвиг
часів Другої світової війни, тоді усе
було так само: руйнування, вирви,
знущання, ґвалтування, змінився
тільки окупант. Знищена інфраструктура, зруйновані комунікації,
заміновані вулиці, а головне - втрата людей і «Мрії»… Тому повернення до мирного життя було тривалим і болісним.
Усі чотири наші магазини, які
стикнулися із росіянами, пережили
війну по-своєму. Десь постраждали стіни, десь розбиті холодильні
вітрини. Магазин у Гостомелі дивом уцілів, у перші дні війни увесь
товар ми віддали жителям навколишніх будинків. Хоча частина Гостомеля вкрай зруйнована, інша,
якраз де наш магазинчик, вціліла.
А от найбільше постраждали люди.
Одна із продавців була вивезена
окупантами до Білорусі, а потім
втекла до Польщі, інша пережила
окупацію і теж зараз за кордоном.
Хоча селище було визволено вже

давно, але поверталося до життя
воно складно. Територію слід було
очистити від вибухових речовин, а
вже потім дозволили повертатись
людям. Істотно пошкоджена електропідстанція, тому тільки недавно
ми отримали електроенергію.
У підходах до організації роботи
дотримуємось принципу, що навіть невеликий м’ясний магазинчик

Шевченкове. Четвер: Стара Оржиця, Нова Оржиця, Любомирівка,
Вознесенське. П’ятниця: Любарці, Бзів, Селичівка, Паришків. Субота: Волошинівка, Гостролуччя,
Дернівка. Намагаємось задовольнити смаки наших споживачів якнайповніше, розуміємо, що саме
сюди потрібен найрізноманітніший
асортимент. Ідемо на поступки покупцям, тому завозимо на прохання
навіть напівтуші чи виконуємо інші
великі замовлення. Зворотні зв’язок тримаємо через адміністраторів
сіл та продавця. Найбільше наших
шанувальників у селах Капустинці,
Гостролуччя та Бзів, але і в інших
на приїзд «П’ятачка» чекають».
Цього разу ми супроводжували
виїзну торгівлю у Капустинцях, великому селі Яготинської громади.
Людей було чимало і роботою магазину вони задоволені. А ми щасливі
від того, тож якщо у вас ще немає
найкращої м’ясної продукції або
вам хочеться чогось смачненького,
тоді ми до вас! «П’ятачок» уже їде!

повинен дати людині можливість
знайти усе необхідне, тож у наших
крамницях є і супутні товари. Працюємо над тим, щоб асортимент таких товарів був у гостомельському
«П’ятачку», а уся м’ясна продукція уже на прилавках. Хочемо, щоб
люди, повертаючись у рідне місто,
знову раділи звичним речам. Тому у
магазині все свіже і, як завжди смач-

не. У кожного магазину свої завсідники і свої уподобання, у Гостомелі
завжди полюбляли напівфабрикати:
трохи зусиль і ось уже готова вечеря чи святковий обід – і смачно,
і по-домашньому. Нині смаки змістилися у бік готової продукції, але
чим більше людей буде повертатися
додому, тим більше відвідувачі згадуватимуть свої уподобання. Поки
що магазин працюватиме із восьмої
години ранку до сьомої вечора щоденно. Приємною усмішкою і доброзичливим поглядом вас завжди
зустрінуть наші господині Ольга
Леонідівна Осадча та Юлія Миколаївна Кулик.
«Загалом у торгової марки «П’ятачок» 35 магазинів фірмової торгівлі. Гостомель ми відкрили останнім, у кінці січня цього року, тому
до війни він пропрацював тільки
місяць. Надіємось, що більше жодні
проблеми не стануть на заваді, дуже
чекаємо повернення наших улюблених покупців.
Сподіваємось, що скоро зможемо
запросити усіх на частування з нагоди нашої Перемоги», - коментує
відновлення магазина фінансовий
директор компанії, куратор м’ясопереробної галузі, Олександр Миколайович Кучер.
«Перевесло»
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80 ДНІВ ДЕОКУПАЦІЇ! НЕ ПРОБАЧИМО!

Чернігівщина: зболена, але не зломлена!
Слава Україні! Велика шана ЗСУ, Теробороні Чернігівщини-Київщини, які грудьми закрили
Київ! Окрема шана братам-полякам, що відкрили нам серця і зберегли наше майбутнє - жінок і
дітей!
Записник
Мій журналістський записник, якому уже з десяток років, - для найсокровеннішого. На всі поїздки
його просто не вистачило
б... А він мені дорогий як
пам’ять про близьку людину. Тому я взяв його на Чернігівщину. Бо знав з окремих епізодів про усі ті безчинства, які чинила там
темна, неосвічена, дика і
упосліджена орда... Смію
заявити з побаченого, що
жодна з воєн, яких зазнала Україна, не була такою
бридкою... Та кат з ним
- про це скажуть історики, а я повернуся до свого
записника. Після поїздки я
поклав його на журнальному столику...
...Минуло 3 дні, - саме
стільки я боявся його знову
взяти до рук... Бо стільки
болю умістилося на кількох сторінках, що вистачило б на кілька поколінь.
А прийшлося на долю мирних людей, які не очікували підступного удару до
останнього, і що найгірше
- дітей.... Та спробую прибрати чорні тони і ті факти, які вважаються військовою таємницею... І одразу хочу подякувати особливому для нашого краю
волонтеру - Юлії Кияшко,
яка першою доставляла
на фронт усе необхідне з
березня 2014 року. І до цієї
пори! Вона - мій гід і головний консультант...
Ягідне... Підземелля. Стіна
скорботи
... Колись мальовниче село
Ягідне вигулькнуло з-поміж
густих лісосмуг якось несподівано і болісно різонуло зір
мікроавтобусом, у якому зяяли
отвори від куль. Прямуємо до
сільського клубу, вірніше до
того, що від нього залишилося - самі лише обгорілі стіни,
без даху. Ліворуч у схожому
стані будинок, але там уже метушаться на даху волонтери,
застилаючи нову покрівлю.
Праворуч також напіврозрушена будівля. Як нам розкажуть згодом місцеві мешканці,
рашисти облаштували в осередку культури вогневу позицію, аж поки не здетонували
боєприпаси і пошкодили усе
в радіусі кількадесят метрів.
Слава ЗСУ!
...Жителі села очікували на
своїх добродіїв і без поспіху
вишикувалися в черги поблизу транспорту з допомогою.
Між дорослими метушилася
від 4 червня 2022 року
від 25 грудня 2021 року

дітлашня, але все було якось
незвичайно! Чи мені так видалося, але діти поводилися
якось стримано. Не бігали і не
кричали. Щоб перевірити свої
здогадки, підходжу до дівчинки років 11-12 біля клубного
паркану. Привітався, попитав
дозволу на інтерв’ю... Дівча не
знітилося, навпаки, її очі мені
видалися
безстрашними...
Беземоційними... Згодом я зустрінуся ще з сотнями таких
поглядів... Це погляд людини,

ця... На таку кількість людей
бракувало достатньої кисню,
адже у підвалі я налічив усього кілька невеличких вікон, до
якого не пролізе навіть дитина.
Тому деякі з людей старшого
віку не пережили такі умови
утримання. Померлих виносили у ковдрі до котельні, а коли
орки дозволяли, тіла вивозили
тачкою на кладовище і хоронили. Багатьох чоловіків розстрілювали без причини. Підвечір тувинці(авт.) приходили

СТІНА БОЛЮ! СТІНА НЕНАВИСТІ!

яку нічим не здивуєш... Очі дорослого, який пізнав життя...
...Лілія розповіла мені, що
мріяла стати артисткою. І показала у бік обгорілих стін
клубу. «Мріяла виступати на
сцені нашого клубу. Тепер мені
ніде виступати... Буду займатись чимсь іншим...». Я почав
заспокоювати, мовляв, буде ще
більша і краща сцена невдовзі,
але дівчина лише відвела свій
дорослий погляд убік.
А далі розповіла, як село
зайняли вороги. Вискочили
з лісу, мов дикі вовки. «Коли
почули стрілянину - спустилися до погребу. Вони заїхали
на «Тиграх» і стали в кожному
дворі. Кілька днів просиділи в
погребі, виходити боялися, бо
нас попередили, що стрілятимуть. А 6-го березня нас вивели і наказали йти до шкільного
підвалу. Перед тим один рашист обнишпорив мої кишені
і забрав у мене 6 гривень. Сказав: «Мені вони потрібніші. А
тобі уже не знадобляться».
А далі почалося нажахливіше... Багато з читачів знають
цю історію, та я, зізнаюся,
почув її вперше. Усіх жителів
села (а це за різними оцінками - 340-370 осіб) зігнали до
шкільного підвалу. Там було 4
менших кімнати і дві більших.
Місця на всіх бракувало, тому
спати доводилося сидячи. На
подвіря ті москальські покидьки випускали вкрай рідко,
тому справляти природні потреби змушені були тут же, до
відра... І дорослі й діти. До речі,
найстаршому жителю цього
новітнього гетто було 93 роки,
а найменшому - півтора міся-

в пошуках дівчат... Усі жахіття
цього підземелля смерті полонені відображали в одній з кімнат: ліворуч - розстріляні, праворуч - померлі, на дверях - кожен день, прожитий у підвалі.
І насамкінець довгоочікуваний
напис: «Наші прийшли».
На цій стіні скорботи - прізвище колишнього міліціонера
- майора Леоніда Грищенка,
який не скорився катам і поцілив в одного з мисливської
рушниці. Його розстріяли з
автомата, в будинок кинули
гранату, а тіло залишили під
парканом, практично у центрі
села, і забороняли 2 тижні ховати. Щоб упокорити інших...
...На одному з фото - матуся
з донечкою 1,3 місяці. Одні з
перших слів, які дівчинка сказала у своєму житті: «Мама бах, бах». Це коли один з орків
навів на дитя автомат, бо мама
просила відпустити їх до іншого підвалу. А тих, хто намагався виїхати з села своїм авто
- розстрілювали з усіх видів
зброї... Це дике плем’я навіть
досі не навчене ходити до туалету, бо проживаючи в будинку культури, вони ходили «по
нуждє» просто на сцені...
...Їхали із Ягідного з важким
серцем... А в пам’яті назавжди
вкарбувалися холодні стіни
підвалу з посмертними написами. Та холодні очі Лілії, яка
разом з іншим дітьми стала дорослою за 27 днів... Висушені
сльози і украдений дитячий
сміх...
Гнів Божий! Лукашівка
Огида... Відраза... Лють...
Саме так можна сформувати
ставлення людей до вражої

нечисті у кожному селі, де ми
побували. Відчули на собі усі
жахи окупації і мешканці Лукашівки.... Алла Миколаївна
Коробка з фермерського господарства «Роси», розповіла нам,
що перед захопленням села 7
годин(!) тривало бомбардування. Серед місцевих споруд знаковою є Вознесенська церква — пам’ятка архітектури.
Перша дерев’яна церква була
зведена 1781 та оновлена 1800
року. На початку 20 століття
стару церкву було розібрано
задля зведення цегляної. Існуюча церква була освячена 1913
року. Збудована у поширеному
в ті часи стилі єпархіальної
архітектури. Церква хрещата у
плані, з надбудованою над входом 2-ярусною дзвіницею.
Так пише про церкву
Вікіпедія... і тепер у неї з'явилася нова історія. Нехтуючи
всіма законами християнства,
коли навіть царі та їх охоронці
повинні були заходити до храму без зброї, орки зробили зі
святині неприступну фортецю.
Але й тут на них обрушився
гнів Божий, бо прилетіло їм
просто з неба і впало на голову
прокляття від ЗСУ, і розметало
їхні тельбухи по всій окрузі. А
щоб прибрати сліди своєї ганебної поразки, орки тягали за
собою мобільний крематорій.
...У Лукашівці люди теж
охоче отримують продуктові
набори, побутову хімію, особливо памперси та дитяче харчування для дітей, бо головна
надія - на них. Важкою ціною,
але патріотизм у цього покоління і вроджений, і здобутий власним досвідом...
Тут не ступала вража
сила...
Далі наш маршрут прямує
до села Орлівка, де на нас чекають чи не найбільше. Щоб
доїхати до цього села, ми
проїжджаємо десятки кілометрів і не зустрічаємо жодного
авто. Орлівчанам пощастило
більше, бо вони не бачили рашистської нечисті, там стояли
ЗСУ і не пустили окупантів,
проте ворожі літаки безчинствували по-повній! Люди і
досі стривожено озираються у
бік неба, бо за словами очевидців, на Орлівку було скитнуто
24 авіабомби. Одна із них впа-

ла просто біля сільської ради,
і в метрах десяти залишилася
вирва у людський зріст. Дах
підстрибнув і став на місце.
Жодне вікно не вціліло, але
на сьогодні все замінено. На
іншій околиці села ями від
вибухів іще більші. Багато будинків зруйновано вщент, але
усі пошкодження місцева влада задокументувала, щоб люди
змогли отримати допомогу від
держави.
У кожному селі окупанти
нагалися знищити культові
споруди чи осередки культури. Тут найбільше припалося
на місцевий сільський будинок культури. Після нальоту
ворожого дрона в приміщення
потрапив сняряд, який пробив
дах і зіпсував усі приміщення, які працівники культури
розписували власноруч і з великою любов’ю. Найболючіше, що тут був розташований
наш штаб, але сподіваємося, усе обійшлося для наших
хлопців. А клуб відбудуємо як і цілі міста та села. Бо смертоносними бомбардуваннями
не вдалося досягти головного
- залякати народ, поставити
на коліна перед варварами з
московії, яка не пішла шляхом
цивілізаційного розвитку, а
вирішила задовольнити імперські амбіції хижацькими набігами. Переконані, востаннє!
Спека і комахи - ось що ще
запам’ятається з нашого турне. Комарі з’явилися після
того, як підірвали дамбу, щоб
зупинити катів, і Десна затопила чимало території. Люди вимушені захищатися від комах
масками для бджолярів. А від
спеки ми хотіли порятуватися
прохолодною водою з криниці
місцевої мешканки. «Ви самі
мешкаєте, - запитав я жінки.
- Уже сама!», - відповіда та і
опустила очі. Її чоловіка засипало у погребі під час нальоту.
Живцем!
Там горе на кожному кроці.
Обабіч доріг. У полях і садах.
Ще не всі «рашистські сюрпризи» знешкоджено. Тому
ми намагалися триматимся
середини дороги. Довго ще
будуть юшитися рани душевні і фізичні. Але жоден із тих,
хто пережив тяжку блокаду, не
висловив сумніву у правильності шляху. Або як сказав пан
Сергій з Орлівки, у якого рознесло будинок: «Усе відбудуємо. Швидше б Перемога»!
«У вогні перетоплюється
залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю».
Михайло Нанінець, член Національної спілки журналістів
України
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ВОЛОНТЕРСТВО

НАША ГЕОГРАФІЯ БОЙОВИХ ДІЙ
Маленька Україна понад три місяці тримає навалу держави, яка більша у 28 разів, населення якої майже
у чотири рази більше. Падаючи і встаючи, зубами вгризаючись у кожен клаптик землі, втрачаючи рідні
домівки, школи, у яких минуло дитинство, міста, де росли діти. Голіруч, підручними засобами, високоточним
озброєнням, яке надають партнери, силою, хоробрістю, словами, фотоапаратом, дипломатією, саперною
лопатою - усім, що потрапляє під руку, ми воюємо, бо здатися – то не наш вибір, які б високі голоси не просили
зберегти обличчя росії. У кожного – свій фронт і кожному із нас на цьому фронті потрібна підтримка

Про один із таких фронтів – во-

домівок.
«За нами можна вивчати геолонтерський - хочемо зараз розповіграфію військових дій», - так про
людей, яких прихистили, говорить
організатор - волонтер Паша. Спочатку в основному це були жителі
Київщини. Нині - земляки зі сходу
України. Жителі Донецька, Луганська, Запоріжжя, Маріуполя. Загалом це 240 осіб: наймолодшому
з них – 2 тижні, найстаршому – 81
рік.
Як воно почуватись вигнанцем на
своїй землі, відчув на собі, бо також
родом із Ірпеня, по якому катком
сти. Не можемо назвати місця, ні пройшлася війна.
Це був тривалий процес, бо терипрізвищ, ні жодних деталей, але моторія
довго не використовувалась,
жемо розповісти про людей, які не
рахуються з часом, не зважають на текла каналізація, усі комунальні
труднощі, щоб врятувати і допомог- вигоди були відімкнені, довелося
усе поновлювати. До цього відновти.
На одному із колишніх перспек- лення долучилося багато людей,
тивних об’єктів, де ще трохи і могла зовсім безкоштовно, волонтерсьб у первісному вигляді відновитись кими силами усе було відновлено.
флора і фауна, було ухвалено рішен- У основному в нас живуть дітки з
ня створити прихисток для земля- мамами, але є і люди у віці. Але це
ків, які вимушено виїхали із рідних був лише перший етап, бо чим біль-

ше робиш, тим більше обов’язків
на тебе падає. Мало зібрати людей
і розселити, щодня треба думати,
чим їх нагодувати. Тільки хлібин
ми з’їдаємо 40 за день. Дуже важливо, що ми вже не турбуємось про
м’ясо, бо з початку нашого існування «Нива Переяславщини» регулярно забезпечує його без нагадувань,
тому тепер опікуємось крупами,
овочами, сіллю, цукром і всім іншим. Дякуємо волонтерам, але
все-таки не можемо розраховувати
на допомогу час від часу, бо людей
треба годувати щодня, тому «Нива»
із щотижневим забезпеченням для
нас дуже надійний партнер. Зараз
думаємо про те, щоб направляти
дітей на реабілітацію, щоденно вигадуємо їм заняття, а дорослі допомагають впорядкувати територію і
свій побут. Я не знаю, як це працює,
але нам допомагає Бог, інакше це
неможливо».
«Уже понад два місяці щотижня
«Нива Переяславщини» завозить
напівтуші, щоб людям було із чого

готувати смачні страви. Усвідомлюємо, що всі вони – вимушені
переселенці, у кожного з них своя,
здебільшого невесела, історія. Ми
не можемо змінити цього, бо іде
війна, але ми можемо полегшити
цей біль, хоча б допомагаючи їм
своєю працею.
Виконуємо домовленості і будемо
робити це і надалі, аж до того часу,
доки ця війна не закінчиться нашою
Перемогою і люди не зможуть повернутися до своїх домівок.
Ми - українська компанія і цим
усе сказано. Тому ми будемо підтримувати земляків, допомагати
селам і надавати волонтерську допомогу українцям, які опинилися
далеко від дому», - прокоментував
допомогу директор Групи компаній
Віталій Шакель.

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

Ще 3 травня у Новій Оржиці
відзначила 60-річчя КУПРІЙ ТЕТЯНА АНДРІЇВНА, а ТРОФИМЧУК
ВІКТОР АДАМОВИЧ -15 червня, з
чим ми їх щиро вітаємо!
У Козлові 3-го червня зустрів 60
років МАКОВСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ!
Щиро здоровимо та бажаємо дожити в щасті до наступних вагомих
ювілеїв!
У селі ЯБЛУНЕВЕ 65 -річчя 6
червня відзначила САВІНОВА
ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА, а ТУР ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 24
червня - 70 років!
Многая літа у мирі та радості!

У с. Русанів 60 років
відзначили КВАША ТЕТЯНА
ІВАНІВНА (21 червня),
65 - СОЛОВЕЙ ПЕТРО
ІВАНОВИЧ (24.06), 75 - ЖУК
ГАННА ФЕДОРІВНА - 8.06
та ЛІТКОВСЬКА ГАННА
ПЕТРІВНА - 10.06!
Хай Ваші наступні ювілеї
будуть іще світлішими!

У Сомковій Долині
весело зустріли: 60 років
- ШУЛЬЦ НЕЛЯ ВАЛЕНТИНІВНА(21 червня), 85
- ЧУЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА(5.06)!
Бажаємо ювілярам миру,
добробуту та щастя!

У Студениках святкували Налапко Ніна Петрівна
- 15 червня , та Тімченко Лідія
Андріївна(22.06) - 60!
Щиро зичимо мирного неба,
благополуччя та довгих років
життя!
Хай Бог оберігає вас!

10 червня зустріли
70-ліття РУДЬ ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА(29.06) та
Глоба Володимир Миколайович(10.06) - із с. Гостролуччя! Попович Володимир
Петрович із Положаїв має
за плечима 80-річний ювілей,
який зустрів 8 червня!
Зичимо щастя!

Село Стара Оржиця
вітало 1 червня ПЕТЮ НІНУ
ГРИГОРІВНУ зі 60-річчям,
зі 70-річчям - ГОЛОВАТУ
ГАННУ ІВАНІВНУ (30.06)!
У Новій Оржиці 60 зустрів
15.06 ТРОФИМЧУК ВІКТОР
АДАМОВИЧ, а ЦИМБАЛ
КАТЕРИНА ІВАНІВНА - 75
-28.06! Миру і радості!
У с. Ничипорівка 3-го
червня святкував 60-річчя
ФЕСЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ, з чим ми його
гречно вітаємо!
Миру і щастя!
Многії літа!

Наші віншування
у сонячні оселі Вознесенськогого, де 28 червня 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 с. Переяслаське 21
червня 60-річчя зустрів
ОВЧАРИК
ГРИГОРІЙ
ІВАНОВИЧ.
У Паришкові 22 червня
зустріла
85-ліття
Самойленко
Сіма
Миколаївна!
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 липні 2022 року. Перша, середньої інтенсивності, очікується 7 липня. Ефект другої магнітної бурі люди відчують вже 15
липня — вона буде небезпечною. Остання магнітна буря липня буде 29-го, також середньої інтенсивності.

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
Редагування і верстка - М. Нанінець

