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

ПЕРЕВЕСЛО
Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній

«Нива Переяславщини» №7 від 26 грудня 2020 року

Дорогі друзі! Позаду залишився непростий 2020 рік із його погодними катаклізмами, аваріями, пандемією, попереду – Рік Новий 2021 та Різдво 
Христово! Щиро бажаємо, аби у Новому році ви та ваші родини були здоровими! Щоб усі уроки, які приніс нам рік минулий, зробили нас добрішими, 
людянішими, навчили берегти найбільшу цінність – людське життя. Нехай разом  із Новим роком на землю України ступить мир і процвітання, 
благополуччя і добробут. Бажаємо аби усі колективи працювали злагоджено, робота була успішною і командною, перспективи – блискучими, а 
мрії – здійсненними. 

Нехай символ 2021 року – бик, що одночасно є символом економічного зростання і фінансової незалежності, принесе спокійний поступальний рух 
до розквіту, процвітання Україні, благополуччя кожній сім’ї. Здоров’я нашим партнерам-землевласникам, стабільності, нових цікавих проектів, 
надійної команди новоствореним громадам,  Божої охорони кожному жителю!

З повагою колектив Групи компаній «Нива Переяславщини» та особисто Олександр Мостіпан
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КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

ПОМІЧНИКИ 
СВЯТОГО МИКОЛАЯ

«Нива Переяславщини» створила 
цілий  підрозділ, який взявся за ви-
конання найважливішої для дорос-
лих справи – розвести подарунки 
малечі від Святого Миколая.

«Традиційно багато років поспіль 
«Нива Переяславщини» напередод-
ні Нового року приходить до освітніх 
закладів, щоб привітати школярів, 
у тих селах, де розміщені виробничі 
потужності компанії. У 2020 році 2 
000 подарунків ми завезли до шкіл 
Згурівського, Баришівського, Яго-
тинського, Броварського району 
та Студениківської громади. Щиро 
бажаємо, аби дитячі мрії здійснюва-
лись, діти були щасливими і здоро-
вими, а їх батьки мали можливість 
створити їм заможне майбутнє. 
Нехай Святий Миколай принесе 
радість у кожен дім, подарунками 
наповняться оселі і дитячий сміх 
лунає різдвяними дзвіночками у 
кожному домі», - вітає зі святом 
школяриків директор Групи ком-
паній Віталій Шакель

Лінка
У 2017 році Група компаній «Нива 

Переяславщини» збудувала парову 
котельню на тюкованій соломі. З її 
допомогою виробляється пара, яка 
обслуговує виробничі потужності 
компанії у селі Переяславське. За 
три роки роботи вона довела свою 
ефективність і справа не тільки у 
тому, що основне паливо – солома – 
значно дешевше за газ, але й тому, 
що це відновлюване джерело енер-
гії.

 «Наразі перед нами стоїть завдан-
ня збільшення потужності ком-
бікормового заводу, тобто кількість 
використовуваної пари прогнозова-
но повинна збільшитись. Три роки 
експлуатації - це саме той термін, 
коли час пройти сервісне обслугову-
вання, тому ми використовуємо мо-
мент, аби спробувати роботу котла із 
повним навантаженням. Для обслу-
говування запросили представни-
ка компанії – виробника», - проко-
ментував головний інженер ЕКХП 
Віталій Миколайович Барабаш.

СТОМАТОЛОГІЯ ВІД «НИВИ»
У селі Козлів, що у Студениківсь-

кій громаді, всього 500 жителів, але 
нещодавно воно  стало свідком над-
звичайної події – у місцевому ФАПі 
розпочалися роботи із облаштуван-
ня стоматологічної клініки. 

 «Соціальний проект – стомато-
логічна клініка для села у Групи 
компаній «Нива Переяславщини» 
з’явився не так давно, у жовтні. Іду-
чи назустріч побажанням людей, які 
підтримали компанію, було ухвале-
но рішення про фінансування одно-
го із об’єктів. Як відомо, цьогоріч 
скасували виплату коштів від до-
льової участі підприємств у разі роз-
ширення виробництва, але «Нива» 
вирішила таки підтримати громаду.

12	МИТТЄВОСТЕЙ
Кожен рік нашого життя особливий. Зітканий із подій 

і вражень,зустрічей і досягнень, уроків і усвідомлення себе 
частиною цілого: родини, колективу, країни і часом навіть 
світу. Кожен рік робить нас не тільки старшими, але і 
мудрішими. Часом підганяє, часом примушує спинитись 
і замислитись, але кожна із його миттєвостей – це ча-
стина нашого життя. Чим жила Група компаній «Нива 
Переяславщини» у напруженому 2020 році, ми запитали у 
директора компанії Віталія Шакеля. Отож помандрували у 
спогади про рік, що минає...

СІЧЕНЬ
«Нива Переяславщини» - 

сільськогосподарська компанія 
із багатьма підрозділами, ми – 
вертикально інтегрований бізнес, 
тому у своєму складі маємо 
тваринництво, рослинництво, 
виробництво комбікормів і 
зберігання зернових на потужних 
елеваторах, м’ясопереробний цех 
і мережу фірмової торгівлі, тобто 
увесь процес від лану до столу 
перебуває під нашим контролем. 
Але вже багато років поспіль до 
цього додалися і зовсім невластиві 
бізнесу функції – це соціальна 
робота: благодійна діяльність 
у громадах сіл, співпраця із 
пайовиками та місцевою владою, 
допомога жителям сіл, у яких 
ми працюємо. Ну і звичайно – 
корпоративна культура, бо «Нива» 
об’єднує майже двотисячний 
колектив працівників. Початок 
року був присвячений саме 
колективу. Напередодні нам 
вдалося підвищити зарплатню 
працівникам на 20-30 відсотків, 
ми відремонтували фасад будівлі і 
у новий 2020 ввійшли у святковій 
ілюмінації офісної будівлі. Цей 
рік взагалі був присвячений 
охороні колективу і розпочався 
із реконструкції приміщення 
майстерні, де ми обладнали не 
тільки виробничі приміщення, які 
відповідають усім вимогам техні-
ки безпеки і створюють комфортні 
умови для ремонтників, але і сучас-
ну пральню, кімнату для прасуван-
ня, душові, роздягалки, приміщен-

ня утеплили і перекрили.
Січень традиційно початок 

навчальних занять із безпеки праці, 
а це основна складова нашої роботи. 
Ми повинні бути впевнені, що люди 
не тільки дбайливо виконують 
виробничі завдання, але й надійно 
захищені, тому у цьому напрямку 

працює цілий відділ охорони праці і 
результатом є відсутність серйозних 
порушень у цій галузі. 

 У благодійній роботі 
підтримували нашу футбольну 
команду «Дружба», учасника 
чемпіонату Переяславського 
району.  

ланка у вертикальній структурі 
компанії і від неї залежить, який 
корм отримають наші тварини. 
У цьому підрозділі працюють 
справжні ентузіасти і професіонали 
своєї справи. Розпочавши сільсько-
господарський рік у лютому, що-
денно і щогодинно сотні агрономів, 
трактористів, водіїв, машиністів 

ЛЮТИЙ
І якщо січень був місяцем 

підготовки техніки і людей до 
роботи, то лютий подарував 
можливість вперше вивести у поле 
техніку. Агрономи АФ «Яготинська» 
взялися до підживлення озимих 
культур. Рослинництво – початкова 

працюватимуть, щоб елеватори 
повнилися зерном. 

У благодійній роботі – це 
час допомоги ветеранським 
організаціям. Уже багато років 
поспіль підприємство допомагає 
ветеранам Яготинщини у підписанні 
періодики, надає допомогу зерном 
хору ветеранів війни та праці 
«Солдатська пам’ять», підтримує 

с п о р у д ж е н н я 
пам’ятних знаків, 
тощо. Одним із 
напрямків нашої 
б л а г о д і й н о ї 
роботи є 
надання запасу 
ліків першої 
н е о б х і д н о с т і 
с і л ь с ь к и м 
радам, які до 
нас звертаються, 
цьогоріч це 
Двірківщинська 
сільська рада 
Я гот и н с ь ко го , 
Любомирівська 
та Вознесенська 
сільська рада 
З г у р і в с ь к о г о 
району.



3	від	26	грудня	2020	року

   ПІДСУМКИ 2020РОКУ
БЕРЕЗЕНЬ

Завжди особливий місяць для 
компанії і не тільки тому, що 
ми вітаємо зі святом прекрасну 
частину компанії, але й тому, що 
у березні народилася сама «Нива 
Переяславщини», тому усі наші 

березневі справи так чи інакше 
стосуються дня народження. Для 

компанії це юний і прекрасний вік, 
коли є міцна основа для розвитку і 
чітко бачаться перспективи, коли 
є кому дякувати і куди прагнути. 
Найперше, «Нива Переяславщини» - 
це люди! Старші, досвідчені, і зовсім 
юні. Ті, хто віддав компанії десятки 
років життя, і ті, хто прийшов зовсім 
недавно. Словом, ми – різні. Але у 
нас – спільна любов, одна на всіх, 
велика і віддана! Це місце нашого 
зростання, місце нашої роботи і 

врешті місце нашого життя,  - наша 
компанія. 22 роки тому ця красуня – 
«Нива» народилася завдяки таланту, 

далекоглядності, вірі у свою ідею і 
людей, нашого засновника – Олек-
сандра Мостіпана. А всі ми рухаємо 
її вперед своїми зусиллями.  

Цьогорічний березень навчив нас 
займатися зовсім невластивою для 
бізнесу справою – захищати життя 
своїх працівників. Це нині вже всі 
розуміють, що таке коронавірус 
і яку загрозу він несе, у березні 
все було новим, незвіданим, без 
жодних рецептів і рекомендацій. 
Ми напрацьовували їх самі, суто 
інтуїтивно, покладаючись на власне 
розуміння безпеки і тільки зараз 
отримали цьому  підтвердження. 
Склали алгоритм дій у кожній 
ситуації, завдяки дотримання 
принципів біобезпеки мали запас 
засобів індивідуального захисту, 
дезінфектантів, відразу придбали 
безконтактні термометри і 
відділ охорони праці перейшов 
на цілодобовий режим роботи. 
Увесь цей рік вони були нашими 
янголами-охоронцями і зараз вони 
відстежують хід захворювання 

кожного співробітника, вони 
підтримують, радять, до них 
звертаються, коли немає до кого 
звернутися. Досі ми харчували 
усіх працівників у їдальнях, 
тепер харчування перевели на 
ланч-бокси, згодом довелося 
відмовитись від харчування 
деяких категорій працівників, щоб 
уникнути масового скупчення 
людей. 

Водночас розпочали пошуки 
нової концепції фірмової торгівлі. 
Змінився зовнішній вигляд наших 
магазинів і перший акуратний 
м’ясний магазинчик з’явився у 
центрі Березані.  

Паралельно поповнювали 
моторотранспортний парк і до 
нашої техніки додалися чотири 
Кейси, маніпулятор, довелося 
скоординувати свої плани щодо 
оновлення іншої техніки, тому що 
слід було обирати пріоритети, 

КВІТЕНЬ
У квітні з’явилися тривожні 

вісті зі всього світу щодо важких 
випадків захворювання. Іншого 
виходу, аніж познайомитись 
ближче із медичними закладами, 
куди можуть потрапити наші 
працівники, не було. Розуміючи, що 
стан медицини  відверто слабкий, 
власник компанії Олександр 
Мостіпан ухвалив рішення про 
допомогу медичним закладам у 
покращенні матеріально-технічної 
бази. Для благодійності було 

обрано Яготинську лікарню, бо 
найбільша кількість співробітників 
«Ниви» проживає саме у 
Яготинському районі. Знайомство 
із інфекційним відділенням лікарні 
показало, що крім обладнання 
потрібні ще супутні роботи для їх 
обслуговування. Окрім придбання 
трьох апаратів ШВЛ змінено 
електропроводку у відділенні, 
проведено централізоване 
постачання кисню, збільшено 
потужність ліній електропередач 
та придбано запас кисневих 
балонів. Загалом це більше 1,5 

мільйона капіталовкладень. Тоді ж 
дізналися, що практично без запа-
су дезінфікуючих розчинів та за-
собів заїхисту  опинилися не тіль-
ки сільські медичні заклади, але й 
Пункт базування екстреної медич-
ної допомоги у Студениківській 
ОТГ, тому усі запаси ділилися і на 
медичні заклади.  За багато років 
співпраці із сільськими радами, 
ми виробили алгоритм взаємодії і 
визначили для себе справи, до яких 
маємо долучитися. Неодноразово 
за цей час допомагали медичним 

закладам, забезпечували їх ліками 
першої необхідності, ремонтували 
ФАПи, облаштовували Пункти ба-
зування екстреної медичної допо-
моги. 

Наразі акценти суттєво змісти-
лися, зараз одним із першочергових 
завдань бачимо необхідність захи-
стити сільських медпрацівників. 
Всього у селах, де ми працюємо, 23 
медичні сестри та троє лікарів. Всі 
вони отримали індивідуальні засо-
би захисту, маски, захисні окуляри, 
щоб робота із пацієнтами для них 
була безпечною.

ТРАВЕНЬ
 Цей місяць подарував нам 

приємну звістку: Асоціаціація 
Свинарів України опублікувала 
Рейтинг 55 найпотужніших 
свиногосподарств України, 
Головними показниками для аналізу 
були: загальне поголів’я свиней, 
маточне поголів’я та реалізація. 
За всіма цими показниками Група 
компаній «Нива Переяславщини» 
вийшла на друге місце в Україні. 
Ми вирощуємо та реалізуємо 
свинину живою вагою, півтушами, 
великим шматком, переробляємо. 
У складі м'ясопереробки є 
забійний цех потужністю 110 
000 гол/рік, цех пакування 
охолодженого м’яса (10 тонн/
добу) та цех  виробництва готових 
виробів (5 тонн/добу). Впродовж 
багатьох років впроваджуємо 
стратегію дотримання сучасних 
європейських підходів до 
вирощування тварин, економного та 
ощадного використання природних 
ресурсів за рахунок відновлюваних 
джерел енергії, поєднання усіх 
процесів виробництва у єдине ціле. 
Від поля і до столу споживачів 
кожен процес контрольований 

справжніми професіоналами, 
колективом, який має міцний кістяк 
і поступово обростає молодими і 
креативними кадрами.  Саме вони 
- запорука нашого подальшого 
руху вперед. Наше друге місце в 
Україні - це заслуга багатьох наших 
співробітників. 

Також травень переконав нас у 
тому, що сільські медики не тільки 
погано забезпечені, але й слабо 
вмотивовані, тому виплату меди-
кам, яку розпочали ще у березні, 
керівництво компанії вирішило 
продовжити. 

Вважаємо своїм громадянським 
обов’язком підтримати лікарів 
і не тільки засобами захисту, 
дезінфектантами, респіраторами, 
але  насамперед коштами. Нам 
значно легше, ніж державному 
бюджету, виділити кошти. У нас 
- сьогодні є рішення власника 
компанії і сьогодні ж воно 
втілилося у конкретні дії. Рішення 
щодо матеріального заохочення 
не змінювали: разом із нашою 
вдячністю лікарі сіл, де ми 
працюємо, отримували до кінця 
року по 5 000 гривень, медсестри 
по 3000 щомісячно. 

продовження на 6 стор. 
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2021-Й - 
РІК НАДІЇ, ХАЙ 

ЗДІЙСНЯТЬСЯ ВАШІ МРІЇ!

Колядка	від	«Перевесла»	на	цілий	рік:
В	Рік	Новий	хвала	Корові-

Щоб	ми	всі	були	здорові!

Щоб	вам	щастя	всім	принесло	-

Наше	рідне	«Перевесло»!

Будьте	радісні	й	щасливі	-

Завдяки	успішній	«Ниві»!

Хай	же	мир	у	нас	настане,

Й	пандемії	хай	не	стане!

	Для	дорослих	й	діточок,

Щастя,	мовби	зірочок!

Зроблять	щедрим	цей	рочок-

І	Бичок,	і	П'ятачок!

«НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»
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2021-Й - 
РІК НАДІЇ, ХАЙ 

ЗДІЙСНЯТЬСЯ ВАШІ МРІЇ!

«ПЕРЕВЕСЛО»

У	2021	році	відзначаються	наступні	державні	свята:	

Дата	 	 Свята

1	Січня		 Новий	рік

7	Січня		 Різдво

8	Березня	 Міжнародний	жіночий	день

1	Травня	 День	праці

2	Травня	 Великдень

9	Травня	 День	Перемоги

20	Червень	 Трійця

28	Червень	 День	Конcтитуції	України

24	Серпня	 День	Незaлежності	України

14	Жовтня	 День	захисника	України

25	Грудня	 Різдво	Христово
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ЧЕРВЕНЬ
 Літо – чудовий час не 

тільки для відпочинку, але й 
для приведення техніки до 
повної бойової готовності. Тому 
майстерні, підрядні організації, 
обслуговування і сервіс 
працює на всі сто. Цього разу 
капітальний ремонт очікував 
на тепловоз. Минулоріч ми 
провели ремонт колій, заміну 
дерев’яних шпал на бетонні, 
модернізували під’їзні колії під 
вимоги залізниці та збудували 
сучасну комп’ютеризовану 
вагову. Нині дійшла черга 
до рухомого складу нашої 
«залізниці». Впродовж багатьох 
років «Нива Переяславщини» 
є експортером зерна. Щорічно 
експорт зернових становить 
100 тисяч тонн. Отож після 
капремонту наша тяга готова до 
роботи. 

Також продовжили 
комплектацію машинно-
тракторного парку 
пресувальною машиною для 
соломи. Цього разу придбали 
прес із квадратним тюкуванням, 
він значно вигідніший у 
логістиці, квадратні тюки 

перевозити зручніше. Це четверта така 
машина у компанії: дві на Згурівщині, 
одна у Переяславському районі, ще 
одна у Баришівському. Вибір зупинили 
на KRONE, бо вони лідери у галузі ви-
робництва техніки для заготівель сіна, 
соломи та сінажу. Солому впродовж 
багатьох років використовуємо, як 
паливо для виробничих приміщень. 

Провели також сервісне 
обслуговування очисних споруд, які 
обслуговують не тільки підприємство, 
але й частину села Переяславське. 
За час роботи очисних споруд 200 
296 кубометрів забрудненої води 
повернулися у природу очищеними. А 
індикатором чистоти води слугує ба-
сейн із рибками, куди втікає вода після 
фінішної очистки. 

У червні у центрі Обухова з’явився 
наш фірмовий магазинчик, а загалом 
торгова марка «П’ятачок» реалізує 
продукцію через 30 магазинів, які роз-
ташовані у Києві та Київській області.

Так як ситуація із пандемією не 
покращилася, довелося долучитися 
до допомоги під час локальних 

спалахів хвороби, тому забезпечили 
Семенівську сільську раду усім 
необхідним. Надали комбінезони, 
рукавички, респіратори, маски, бахіли, 
захисні екрани, дезрозчини, сло-
вом повну екіпіровку для захисту від 
коронавірусу. Продовжували також 

підтримку сільських медиків та стали 
спонсором конкурсу від інтернет 
видання Переяслав.Сіті. Переможця 
обрали голосуванням і ним виявилася 
наша співробітниця, яка свій подарун-
ковий сертифікат подарувала родині із 
села Переяславське.

ЛИПЕНЬ
Ми потрапили у 

ТОП-10 в Україні серед 
виробників комбікормів. 
Маємо комбікормовий 
завод потужністю 180 тисяч 
тонн комбікормів на рік, 
що дозволяє виробляти 
гранульований комбікорм. 
Модернізували лінію із 
переробки сої на соєвий 
жмих потужністю 72 т/добу. 
Використовуємо тільки 
власну сировину із контролем 
ГМО, маємо високооснащену 
лабораторію. Виробляємо 
комбікорми для власних 
потреб. У планах -  збільшення 
потужності заводу.

Гарячий липень і 
у рослинництва, бо 
розпочинаються жнива. Як 
завжди почали зі збирання 
ріпаку, потім пшениця 
та ячмінь. І якщо ріпак 
вирощуємо для експорту, 
то зернові ідуть на корм 
для тварин. У непростих 
цьогорічних умовах 
працівники полів досягли 
гарних результатів, тому 
ми спокійні за галузь 
тваринництва, запас 
на зиму зроблений, за 

самовіддану працю ми вдячні 
нашим механізаторам, агрономам, 
працівникам полів. Результати 
роботи комбайнера Ігоря 
Смовського із села Вознесенське 
стали основою для відеоролика 
від  BBC News Україна про людину 
праці.

Як завжди працювали над 

благодійними проектами. Один 
із них – ремонт приміщення для 
тренажерного залу у селі Яблуневе 
Баришівського району. Із цим 
селом у нас давні дружні стосунки, 
спільні проекти у благодійництві. 
«Нива Переяславщини» допомагала 
селу ремонтувати Будинок 
культури, тепер сюди перенесено 

адміністративний центр села. 
А напівпідвальне приміщення 
вирішили переобладнати під зал для 
занять східними єдиноборствами 
та фітнесом. Безпосередньо у 
цей спортзал ми вклали близько 
500 тисяч гривень, а всього у 
комплекс Будинку культури та 
адмінприміщення - понад 1,5 

мільйона гривень, бо ухваливши 
рішення про співпрацю чотири 
роки тому, робили і будемо робити 
все для процвітання громади села. 
До відкриття також презентуємо 
для нового залу професійну 
звукопідсилювальну апаратуру, 
такий комплімент жіночій частині 
Яблуневого для занять шейпінгом, 

фітнесом, аеробікою чи іншими 
ритмічними видами спорту.

«Нива Переяславщини» - 
сільськогосподарська компанія 
і головне наше призначення 
вирощувати зернові, годувати 
поросят, випускати якісну 
продукцію, але, на жаль, ситуація 
зобов’язує взяти на себе й багато 
інших соціальних речей. Ситуація 
зі станом доріг примусила нас 
замислитись над створенням 
окремої служби чи підрозділу, 
який може проводити ремонт 
дорожнього покриття: ми придбали 
спеціалізовану техніку, почали 
вивчати технологію, підготували 
спеціалістів до роботи. Кожного 
року з власної ініціативи 
ремонтуємо потенційно небезпечні 
для людського життя ділянки 
дороги. У цьому році – це ямковий 
ремонт у с. Переяславському 
Переяслав-Хмельницького району, 
у Сотниківці та Двірківщині 
Яготинського району. Загалом на 
ці потреби використали майже 30 
тонн асфальту.

У липні також вийшов перший 
номер нашого інформаційного 
бюлетеня «Перевесло», 
перев’язавши у один сніп «Ниву» і 
власників землі, яку ми орендуємо.

СЕРПЕНЬ
Теплий і жнивний серпень 

був наповнений роботою 
і благодійністю, а ще 
підготовкою до відзначення 

Дня Незалежності. Ми завершили 
збирання зернових і всі сили кинули 
на заготовлення соломи, бо для нас 
це також стратегічне питання. Саме 
соломою ми опалюємо тваринницькі 
комплекси та виробничі потужності. 

Водночас, солом’яні тюки – це 
частина нашої програми лояльності 
до пайовиків, тому всім, хто того 
потребував, вони були завезені. 

Але й ситуація із коронавірусом 
– це той виклик, який вимагав 
нашої постійної уваги. Приблизні 
підрахунки свідчать, що тільки 
прямими асигнуваннями підприємство 
витратило близько 4 мільйонів гривень 
на запобіжні заходи по коронавірусу і 
це без благодійних коштів, тільки на 
захист працівників, бо забезпечення 
всім необхідним – від масок до 
температурного скринінгу взяла на 
себе компанія. 

Одним із найбільших благодійних 
проектів компанії за останній рік була 
реконструкція колишньої майстерні 
Двірківщинської школи під спортивно-
тренажерний комплекс. Тут довелося 
переробити все, починаючи із фунда-

менту і закінчуючи дахом. Замінили 
всі вікна, електропроводку, обладнали 
сантехнічні приміщення, душові та 
туалетні кімнати, вирівняли стіни, по-
стелили нові підлоги, провели тепло 
воду і каналізацію. Словом від старого 
приміщення залишилися тільки стіни. 
На ці роботи витратили 2,5 мільйони 
гривень. 

Щороку на День Незалежності 
влаштовуємо якийсь захід, бо вважаємо 
себе патріотами України: виробляємо 
український продукт, сприяємо 
розвитку громад і підтримуємо 
український дух.

 Коронавірус примусив думати 
про врахування його вимог, тому 
влаштували перфоманс: із тюків со-
ломи виклали величезний логотип 
компанії і сфотографувались разом із 
дотриманням  безпечної відстані.
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   ВЕРЕСЕНЬ  
Цей місяць приніс соєві жнива, на 

м’ясопереробці з’явився новий ав-
токлав і тепер для виконання нашої 
програми лояльності до пайовиків є 
усі можливості. Новий автоклав не 
тільки потужніший втричі, він втричі 
більший і працює не на електриці, а на 
парі, яку виробляють наші біологічно 
чисті котельні на соломі. Водночас там 
готується півтори тисячі банок. Так що 
до початку розрахунків з пайовиками 
ми встигнемо підготувати тисячі 
ящиків тушонки. Водночас впродовж 
кількох місяців працює ціла бригада, 
яка готує до видачі зерно, фасує у 
мішки пшеницю.  

Ідучи назустріч побажанням 
шанувальників, нещодавно ми 
придбали новий вид професійного 
кухонного теплового обладнання, 

РОКУ який використовує різноманітні 
режими поєднання пари та примусової 
конвекції для приготування м’яса. 
Цей прилад виконує до 70% всіх 
можливих видів теплової обробки: 
це і пароварка, і конвекційна піч, і 
електроварка. Тут можна приготувати 
м’ясо припусканням, запіканням чи 
зробити його максимально делікат-
ним просто на парі. Саме цей спосіб 
ми використовуємо, щоб приготувати 
найніжніші смаколики із соковитого 
м’яса. Розпочали випуск новинки 
у нашому м’ясному супермаркеті у 
Києві, побачили, що таке частування 
прийшлося відвідувачам до смаку і 
зараз розповсюджуємо його на всі 
магазини нашої фірмової торгівлі. 

Багато років засновник компанії 
Олександр Мостіпан реалізує 
тисячі проектів, допомагає школам 
та лікарням, підтримує одиноких 
жителів. За останні три роки на 
благодійність компанія витратила 25 
мільйонів гривень. Сподвижницьку 
працю Олександра Олексійовича 
депутати Яготинської міської ради 
оцінили, присвоївши йому відповідно 

до рішення 69 сесії Яготинської міської 
ради VII скликання звання «Почесний 
громадянин міста Яготина». Подяку 
та нагрудний знак міський голова 
Наталія Дзюба  вручила Олександру 
Олексійовичу Мостіпану за значний 

особистий внесок в розвиток міста, 
активну громадянську позицію. 
Колектив підприємства щасливий, що 
зусилля нашого керманича належно 
оцінені.

ГРУДЕНЬ

 Останній місць року – підсумковий. 
Ми проводимо аналіз досягнень і здоб-
утків. Головним досягненням цього 
року вважаємо, що ми доклали всіх 
можливих зусиль, щоб уберегти колек-
тив. 

Ми допомагали районним лікарням і 
сільським медичним закладам ліками 
першої необхідності, ми щасливі, що 
мали змогу це робити. У Студениківсь-
кій громаді у рамках співпраці зробили 

ремонт кімнат для стоматолога і зубно-

го техніка та придбали обладнання для 
стоматологічної клініки, вклавши у цю 
справу близько мільйона гривень.  

ЖОВТЕНЬ Другий місяць осені несподівано 
подарував компанії визнання у дуже 

вартісній для нас 
номінації. У щорічно-
му Всеукраїнському 
Рейтингу Асоціації 
платників податків, 
що проводиться з ме-
тою створення спри-
ятливих умов для ро-
звитку взаємовигідної 
співпраці між держа-
вою та бізнесом та 
відзначення кращих 
здобутків платників 
податків, Група ком-
паній серед 3 тисяч 
платників з усіх ре-

гіонів України отримала Диплом пере-
можця «Сумлінний платник податків» 
за 2019 рік у галузі сільського госпо-
дарства.

Диплом вручили за високі досяг-
нення щодо повноти та своєчасності 
сплати податків та зборів, дотримання 
податкової дисципліни, кількості офі-
ційно працевлаштованих осіб, розміру 
середньомісячної заробітної плати по 
підприємству, суми коштів, витрачених 
на соціальні програми та благодійні ак-
ції. За 2019 рік підприємство сплатило 
до бюджету більше 200 млн грн.

Ну і звичайно, крім завершення ку-
курудзяних жнив,  ми продовжували 
свою допомогу медичним закладам. 
Залежно від замовлень сільських ме-

диків допомагали усім необхідним, 
окрім того на заохочення працівників 
сільських закладів витратили до жовт-
ня 588 тисяч гривень, до кінця року ця 
цифра становитиме 756 тисяч гривень. 
Паралельно неодноразово надавали до-
помогу у постачанні кисневих балонів 
для Яготинської районної лікарні, коли 
складалася загрозлива ситуація. Щоб 
вберегти співробітників підприємства 
від захворювань і розповсюдження 
хвороби безсимптомними носіями по-
чали регулярно робити коштом ком-
панії тестування працівникам. Також 
придбали спеціальний термінал ін-
тегрований з турнікетом із функцією 
розпізнавання обличчя, термометрією 
вартістю 400 тисяч гривень. 

ЛИСТОПАД
 Останній місяць осені також го-

ловним зробив нашу турботу про ме-
дицину. Не змогли залишитись осто-
ронь звернень від медиків Переяслав 
- Хмельницької центральної районної 
лікарні, цього разу у лікарів була го-
стра потреба у кисневих концентрато-
рах, тому придбали десять кисневих 
концентраторів на майже 400 тисяч 
гривень для цієї опорної лікарні. Щиро 
вдячні медикам за ту колосальну робо-
ту, яка часто межує із самопожертвою. 
Вважаємо, що обов’язок бізнесу у часи 
загального лиха – підтримати медици-
ну. Придбали також 400 захисних ком-
бінезонів для первинки Яготинського 
району. 

Поруч із тим, ще у березні власник 
компанії запропонував підтримати 
людей, які найбільше потерпають від 
пандемії, тому ми вибрали категорію 
громадян, які знаходяться у найсклад-
нішій ситуації. Це одинокі літні люди, 
яких обслуговують соціальні працівни-
ки. Турботу про них взяла на себе дер-
жава, бо більше просто нікому. Щомі-
сячно із продовольчими наборами ми 
приходили до 142 таких людей у п’яти 
районах, загалом на ці потреби ком-
панія витратила за поточний рік 460 
тисяч гривень. 

більше 52 тисяч банок тушонки. 
За кілька днів на наш поріг сту-

плять улюблені свята – Новий рік 
та Різдво Христове. Щиро бажаємо, 
щоб разом зі старим роком у ми-
нуле відійшли усі наші негаразди. 
Нехай новий рік стане роком благо-
получчя і злагоди, миру для нашої 
рідної України, роком завершення 
усіх тривог, пов’язаних зі світовою 
пандемією. Нехай благословенна 
Різдвяна Зірка осяє нашу землю бла-
годаттю, а у кожній оселі засвітять-
ся вогники добра і надії. Щасливого 
дитинства дітям України! Стабіль-
ного подальшого розвитку колек-
тиву «Ниви Переяславщини». Про-
цвітання новоствореним громадам, 
широких і світлих шляхів рідній 
країні у Новому 2021 році! Не дивлячись 

на непрості сіль-
ськогосподарські 
умови року, ка-
рантинні заходи, 
ми вчасно розра-
хувались із пай-
овиками і повні-
стю виконали 
взяті на себе зо-
б о в ’ я з а н н я . 
Окрім грошових 
коштів, які ми 
видали ще у жо-
втні, усі бажаючі 
отримали зерно 
пшениці чи ку-
курудзи, всього 
16 тисяч мішків. 
За програмою 
лояльності ми 
вручили у цьому 
році пайовикам 



Вітальна світлиця - «Перевесельце»!
Когорту поважних 80-річних 

ювілярів відкриває Соловей Ганна Борисів-
на з Русанова.

Бажаємо дочекатися нових щедрих дат 
у доброму здоров'ї та Милості Господній!

Многая літа!

21 грудня завітав заслужений 
80-річний ювілей до Євтушенко Ганни 
Сидорівни з Переяславського. 

Хай квітує її життя в обрамленні лю-
бові від оточуючих людей!

Веселе і радісне 85-річчя зустріла 21 
грудня Рудик Ганна Паньківна з с. 
Яблуневе. 

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

Литовченко Наталія Федорівна з Пе-
реяславського зустріла віхову 85-річну 
дату у житті 13 грудня. 

Хай ваші наступні ювілеї будуть іще 
світлішими і радіснішими! 

 
Коцюбинська Марія Федорівна  з 

Двірківщини відзначила чергову вагому 
життєву дату 23 грудня. 

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 

Глущенко Лідії Олександрівни, 
яка 12 грудня відзначила 85-річний 
ювілей! 

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

Керівництво та працівники Групи Компаній «Нива Переяславщини» щиро, з роси і води  зичать пайовикам-ювілярам многая літа. тепла від сонця і людей! А «Пере-
весло» запрошує вас надсилати на електрону адресу або передавати привітання через відповідальних по населених пунктах - для пайовиків безкоштовні!

22 грудня відзначила своє достой-
не 60-річчя Бутенко Надія Петрівна зі 
Студеників. 

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

Нещодавно прийшло 80-річчя 
до Ковалівського Івана Іванови-
ча, з чим ми його здоровимо! 

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

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

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

Мега-конкурс від «П'ятачка»!

Ведмежа	і	Новий	рік
З ведмежої барлоги
Малюк-ведмедик втік
Схотілося малому 
Зустріти Новий рік.
Впіймав Мішутку татко:
"Поспи ще до весни...
А Дід Мороз, малятко, 
Прийде до тебе в сни». 

Галина Третяк

Ярославська Світлана Аня Мислик

Любі наші читачі! Перед вами - останній номер видання 2020 року. Проводжаємо ми рік зі змішаними почуттями - до 
звичайного устрою нашого життя уперше втрутилася пандемія, яка стала матеріалізацією, здавалося, найнеймовірніших 
кіношних сценаріїв. Але ми згадали про це, щоб її наслідки завжди відійшли в історію. Наступний рік буде роком спо-
кою і стабільності, а ще - роком миру. Банально висловлюючись - бик розчавить щура, який за своєю природою прино-
сить тільки розчарування. 

Але також не слід занадто згущувати фарби. Найтемніше буває перед сходом сонця. Світ став крихким, але тіснішим, 
менш глобалізованим, світ став гуманнішим. Ми зрозуміли, що пов'язані між собою. Ми - одне ціле...

А ще в 2020 народжувалися дітки, хтось одружувався, хтось пішов до школи. Сонце ніколи не полишає землю, навіть 
коли світить на іншій півкулі. 

А ще народилося наше видання. І якщо ми стали для когось промінчиком сонця в годину негоди - ми виходимо не да-
ремно. І будемо до вас приходити, тож очікуйте. Бо ми несемо тільки радісні звістки. 

З Новим роком та Різдвом Христовим!   Редакція. 20.12.2020. о 20год20хв20сек


