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

 «Дегустація – один із найбільш 
поширених методів ознайомлення із 
нашою продукцією, особливо у тих 
регіонах, де досі ми представлені не 
були.»...

 - стор. 7

 Часто зерно порівнюють із золотом. Щоб 
знайти невеличку крупинку золота, треба 
перегорнути тонни породи, щоб зерно стало 
хлібом чи помандрувало морем до інших 
країн, треба його очистити, саме тому до 
кожного етапу прийняття та очищення зерна 
– особлива увага. - стор.3

Шановні співвітчизники! 
Щиро вітаю вас із величним святом — Днем Не-

залежності України! Ця визначна дата навіки увій-
шла в історію молодої держави золотою сторінкою її 
біографії, започаткувала нову епоху в житті нашого 
народу, законодавчо закріпила його вікові демокра-
тичні прагнення до національного відродження, ду-
ховної свободи, економічного зростання, культурно-
го піднесення.

Сьогодні на нашу долю випало чи не найбільше 
випробування за всі часи - повномасштабна війна з 
рф. Ми щоденно втрачаємо наших братів та сестер, 
кращих із кращих, справжніх патріотів країни. Але 
увесь світ сьогодні побачив, що Україна ніколи не 
стане на коліна. Ми пройдемо ці випробування, пе-
реможемо і постанемо у новій іпостасі, переродимо-
ся і будемо  частиною вільної заможної Європи!

Бажаю успіхів і плідної праці на благо україн-
ського народу. Нехай це свято додасть вам наснаги і 

віри в Перемогу та процвітання нашої незалежної Батьків-
щини!

Олександр Мостіпан, 
власник ГК «Нива Переяславщини»                  

Слава Україні! Героям слава!

...«Ви просто не уявляєте, що зро-
били. Це сало як шматочок раю на 
смак), тепер почуваю себе значно 
краще. Дуже Вам дякую за посил-
ку, відправила хлопцям тушонку 
та чіпси. Чоловік передавав велике 
спасибі від усього взводу, добрішої 
тушонки вони не їли...

...стор. 6
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...Кожен заслуговує на окрему розповідь, 
бо до посади головного ще треба дорости, 
багато чого вивчити і зрозуміти. Тут 
кожен спеціаліст своєї справи,  керує 
людьми, відповідає за їх життя, здоров’я 
і благополуччя їх родин, і як інакше, якщо 
керівник – то наставник і організатор 

стор. 3



КОРОТКИМ 
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«НИВА» -  2

Експорт агропродукції з 
України у липні зріс до 3 

млн т
Україні вдалося у липні 2022 р. 

експортувати 3 млн т продукції 
АПК альтернативними заблокова-
ним портам шляхами. Це на 12% 
більше, ніж попереднього місяця.

Хоча темпи зростання поступово 
знижуються, однак все ще залиша-
ються позитивними, повідомляє 
асоціація «Український клуб аграр-
ного бізнесу».

Щодо структури експорту агро-
продукції в липні, то вона вигляда-
ла наступним чином:

- зернові культури — 1,7 млн т 
(кукурудза — 69%, пшениця — 
22%, ячмінь — 9%), приріст до по-
казника минулого місяця +21%;

- олійні культури — 597,2 тис. т 
(насіння соняшнику — 61%, ріпак 
— 19%, соя — 9%), приріст: -7%;

- рослинні олії — 297,1 тис. т (со-
няшникова олія — 94%, соєва — 
5%), приріст: 0%;

- макуха після вилучення рос-
линних олій — 185,9 тис. т (со-
няшникова — 85%, соєва — 15%), 
приріст: +34%.

«Найбільші обсяги приросту про-
демонстрували зернові культури, 
експорт яких за місяць збільшив-
ся майже на 300 тис. т. Відбулася 
часткова зміна структури експорту 
зернових — зростання частки пше-
ниці та ячменю у порівнянні з по-
передніми періодами. Це пов’язано 
зі збиранням врожаю цих культур 
Україною і відповідно збільшен-
ням пропозиції. Аналогічна ситу-
ація спостерігається і щодо екс-
порту олійних культур: розпочався 
збір урожаю ріпаку, і його частка в 
структурі експорту збільшилася», 
— пояснюють експерти. 

«Відновлення експорту морським 
шляхом, якого чекають усі аграрії, 
і перша спроба якого відбулася 1 
серпня 2022 р., може вирівняти си-
туацію. Однак варто врахувати, що 
поки відновлення експорту можли-
ве з трьох морських портів Одесь-
кої області, решта — заблоковані 
російськими військами. Тому го-
ворити про повернення до обсягів 
експорту довоєнного часу зарано. 

Світовий ринок сви-
нини: зростають попит і 

собівартість
Значні коливання цін спостеріга-

ються на світовому ринку свини-
ни у першій половині 2022 року. 
Скорочення виробництва та ріст 
собівартості продукції впливає на 
поточну ринкову ситуацію.

Незважаючи на наявність переш-
код як на світовому, так і на вну-
трішньому ринках, попит на сви-
нину продовжує поступово зро-
стати. 
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ЯК НАРОДЖУЄТЬСЯ ЗОЛОТО ЗЕРНА

 Часто зерно порівнюють із золотом. 
Щоб знайти невеличку крупинку золо-
та, треба перегорнути тонни породи, 
щоб зерно стало хлібом чи помандру-
вало морем до інших країн, треба його 
очистити, саме тому до кожного етапу 
прийняття та очищення зерна – особ-
лива увага, кожна зернинка на вагу зо-
лота. 

Ще задовго до початку жнив праців-
ники ЕКХП готуються, щоб забезпе-
чити належні умови збереження зерна. 
Тому усі елеваторні потужності пе-
ревіряються, удосконалюються, ремон-
туються і готуються прийняти зерно.

У цьому році, як і зазвичай, на це 
працюватиме зернова лабораторія, опе-
ратори сушильних установок і усе на-
явне обладнання, а працівники ремонт-
ної майстерні стають монтажниками, 
бо зерно повинно бути ідеальним, тому 
«Нива Переяславщини» встановлює 
нову зернову машину - сепаратор.  

 Призначення сепаратора – очисти-
ти зерно будь-яких сільськогосподар-
ських культур від усіх видів домішок. 
Тому заміна старого сепаратора, на но-
вий, потужніший, дуже своєчасна. 

Замовлення нової зернової машини 
зроблене уже давно, партнери надій-
ні, тому усе надійшло вчасно і велика 
робота із підготовки монтажних кон-
струкцій уже виконана.

«З точки зору конфігурації та техно-
логічної прив’язки, така конструкція 
напевно, є єдиною в Україні, бо праців-
ники елеваторного господарства, ре-
монтники повністю пристосували нову 

машину до наших вимог. Раніше у нас 
була машина попередньої очистки, яка 
мала забрати із зерна грубу домішку, 
Зараз ми намагаємось зменшити сміт-
тєву домішку до мінімуму, саме тому 
нам потрібна сучасна зернова маши-
на. Вона  складається із двох частин 
– повітряного й ситового сепаратора. 
Таким чином на сушку у нас потрапляє 
уже чисте зерно, а це не тільки покра-
щена якість продукту, але й економія 
енергоресурсів, які не використову-
ються для сушки сміттєвих домішок. 
Усе сміття забирається ще на етапі вхо-
ду на сушку. 

Повітряний сепаратор забирає легкі 
домішки, а система  чотирьох бара-
банних сит різного діаметру  доводить 
зерно до ідеального стану», - так при-
значення нової машини коментує го-
ловний інженер підприємства Віталій 
Барабаш. 

Машина вітчизняна, фірми «Оліс», 
зовсім нещодавно наші водії привез-
ли її з Одеси. У часи війни, коли ворог 
чатує на кожного, партнери-одесити 
виготовили її, наші водії, попри усі 
труднощі, довезли її до місця призна-
чення, кранівник і стропальник про-
фесійно вивантажили і встановили її 
на майданчику, а монтажники-ремонт-
ники зробили її частиною технологіч-
ного процесу. Залишилося включити її 
у виробничий ланцюг і під’єднати до 
комп’ютерного управління. 

За кілька днів ці роботи будуть завер-
шені, буде зроблене все, щоб зерно ста-
ло ідеальним, як справжнє золото.

 Зерно – це завжди основа, початок. З маленького зер-
нятка виростає велике дерево, народжується рослина і 

викохується хліб. Мине зовсім небагато часу й посиплеться 
до бункера комбайна золотавими ріками зерно цьогорічного 
врожаю, а тимчасом до прийняття зерна готуються елева-

торні господарства

Нині усе, що робить кожен украї-
нець, для Перемоги. Відра горо-

дини, якими ти можеш поділитися із 
сусідом чи вимушеним переселенцем, 
підтримка, яку можеш надати тим, хто 
не може триматись, кошти на благодій-
ному ярмарку, щоденна твоя праця, 
щоб хтось купив смаколик і порадував 
душу, приємна світлина у соцмережах, 
тривожне: «Як ти?», переконливе: 
«Все буде добре», - усе це заради на-
шої Перемоги. 

У цьому всеукраїнському єднанні го-
лос нашої компанії звучить упевнено 
і сильно. Група компаній «Нива Пере-
яславщини» крок за кроком прокладає 
дорогу Перемоги. Щоденно, коли годує 
поросят і виробляє для них корми, коли 
вирощує хліб і вранішню тишу прорі-

зають звуки ком-
байнів, коли ма-
шини везуть до 
елеватора зерно, 
і коли дбайливі 
руки професіо-
налів виробля-
ють ковбаси і 
сосиски. Коли 
працює автоклав 
і у ньому заван-
тажені вщерть 
достигають бан-
ки консервів, які 
додають сили 

бійцям на передовій. Ми працюємо, 
аби Україна вистояла. 

«Коли зусилля багатьох людей об’єд-
нані однією метою, то навіть най-
страшніші виклики будуть подолані. 
Ми переконалися у цьому в перші дні 
війни, коли здавалося, що весь звичний 
порядок зруйнований і ти не знаєш, що 
буде завтра і які ще непереборні обста-
вини виникнуть, щоб вивести тебе із 
рівноваги. Тоді нас підтримувала віра 
у себе, у колег і колектив, нині із цієї 
віри  народилась впевненість і бажання 
робити щось не тільки для сьогодення, 
але й для майбутнього. Тому «Нива Пе-
реяславщини» вкладає кошти у дорогу. 

Як будь-яке підприємство із великою 
кількістю техніки, маємо значні витра-
ти на пальне, в якому податок на доро-
ги, але наразі, зважаючи на особливий 
стан, вирішили також долучитися до 
ремонту і безпосередньо. 

ДОРОГА  ДЛЯ 
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Якщо ви задастеся питан-
ням, що головне для керів-
ника, які якості він повинен 
мати, щоб запалювати ін-
ших, вести за собою і забез-
печувати високі результати,  
то серед сотні вкрай важ-
ливих вимог  обов’язково на 
першому місці знайдете цю: 
він повинен любити справу, 
якою займається і робити 
те, що любить

Саме за таким принципом 
підбираються головні 

технологи наших тваринниць-
ких комплексів. Кожен заслу-
говує на окрему розповідь, бо 
до посади головного ще тре-
ба дорости, багато чого вив-
чити і зрозуміти. Тут кожен 
спеціаліст своєї справи,  керує 
людьми, відповідає за їх жит-
тя, здоров’я і благополуччя їх 
родин, і як інакше, якщо керів-
ник – то наставник і організа-
тор.

До існування тваринництва 
«Нива Переяславщини» прий-
шла не відразу, цьому переду-
вав шлях пошуків і роздумів. 
Власник компанії Олександр 
Мостіпан, започаткувавши 
аграрний бізнес, добре ро-
зумів, що господарство, яке 
тільки вирощує та продає зер-
нові, – безперспективне, тому 
потрібно створювати додану 
вартість. З того часу компанія 
має уже 12  тваринницьких 
комплексів   і цілу плеяду 
спеціалістів-технологів. 

 «Гарна генетика,  висока 
продуктивність -  у нас все це 
є. Але це тільки початок спра-
ви, дуже важливо при цьому 
дотримання правил біобе-

зпеки, і розуміння природи 
тварин, і сучасні технології, 
і  знання технічного забезпе-
чення кожного процесу. Тому 
тільки сукупність цих фак-
торів може забезпечити розви-

ток підприємства. А ще кожен 
технолог має бути господарем 
на своєму підрозділі, повинна 
бути постійна робота над со-
бою, навчання і бажання удо-
сконалюватись. Окрім того, ми 
працюємо не лише із тварина-
ми, ми організовуємо  роботу 
людей і від уміння правильно 
розставити їх і налаштувати 
залежить і кінцевий результат. 
Нині роботу кожного комплек-
су очолює головний технолог, 
саме він відповідає за все, що 
відбувається у межах ком-
плексу, починаючи від раціону 
тварин і закінчуючи настроєм 

людей, тому повинен бути 
універсалом», - так роботу 
технологів коментує головний 
технолог з тваринництва Ан-
дрій Клименко. 

Кожен із очільників ком-
плексів пройшов чималий 
шлях від молодшого технолога 
і до керівника. Часом це займа-
ло 5 років, декому достатньо 
було року.

Нині на підприємстві працює 
12 головних: Зубко Володимир 
Олександрович – перший ком-
плекс; Карпов Сергій Петро-
вич – 2 комплекс; Остапчук 
Іван Миколайович – 3; Дени-
совець Дмитро Анатолійо-
вич – 4; Рижков Володимир 
Григорович– -5: Щербан Ігор 
Васильович – 6; Косюк Олег 
Дмитрович – 7; Чаяловський 
Олександр Віталійович – 8 
комплекс; Перетятько Андрій 
Валерійович – 9; Мелашенко 
Олександр Сергійович – 10; 
Рижков Олександр Григорович 
– 11; Горобець Сергій Іванович 
– 12 -й комплекс. 

Попереду у цих людей велике 
майбутнє, бо усі вони – молоді, 
активні і креативні. Кожен го-
товий працювати на повну, є у 
них дух колективізму і бажан-
ня зробити свій маленький ко-
лектив кращим, тому компанія 
пишається своїми технолога-
ми і зичить зростання і блис-
кучих перспектив.

ТЕХНОЛОГ – ЦЕ 
УНІВЕРСАЛ

Цей підрозділ з’явився на підприємстві три роки тому, 
як результат розуміння важливості технічного забез-

печення тваринництва. Компанія росла й розвивалась і для 
забезпечення безперебійної роботи комплексів мала бути 
власна сервісна служба. Нині у ній 15 осіб. Це насамперед 
технічні працівники на кожному комплексі, в основному 
електрики та група універсальних електрослюсарів-мон-
тажників. Автоматизована система подачі кормів та води, 
вентиляція, освітлення і ще з десяток різних систем, які за-
безпечують ефективне виробництво. Технічне оснащення 
усіх процесів суттєво впливає на  біобезпеку, прирости й 
благополуччя тварин, комфортні умови розвитку, а у деяких 
випадках саме воно є визначним для успішності справи. 

«Нині комплекс – це суцільно автоматизоване виробни-
цтво і наш підрозділ крок за кроком опановував мистецтво 
технічного обслуговування вузлів та агрегатів.   Починали 
спеціалісти із найпростіших завдань, та згодом, накопиче-
ний досвід та постійне навчання, яке організовує компанія, 

додали впевненості. Сьогодні вже 99% робіт з обслугову-
вання ми із колегами проводимо власними силами. Сторон-
ні організації залучаємо лише тоді, коли в нас не вистачає 
діагностичного обладнання.

Завдання служби – безпосередньо на місці оперативно 
знаходити й усу-
вати проблеми в 
роботі техніки. 
Важливо удоско-
налювати свої 
знання не тільки 
зі своєї спеціаль-
ності, а й в зоотех-
ніці, розуміти біо-
логічні процеси 
розвитку тварини 
і працювати разом 
із технологами, бо 
тільки тоді матимемо гарний результат. А ще робота має 
бути у режимі нон-стоп, бо життя на комплексі не припи-
няється ніколи. Повинна працювати служба, увесь необхід-
ний для ремонту інструмент та запчастини, тому усе готує-
мо заздалегідь», - розповідає про роботу підпорядкованого 
підрозділу керівник служби, головний технолог з тваринни-
цтва Олександр Трохименко.  

Техніка завжди потребуватиме обслуговування, а сервісна 
служба – це сьогодні суттєва частина виробництва, яка ро-
звивається й удосконалюється, тому майже весь сервісний 
підрозділ сьогодні на навчанні. Одинадцять спеціалістів 
уважно слухають про інновації, вимоги до біобезпеки та 
охорону праці, бо робота не терпить прогалин у знаннях. 

Як каже про своїх працівників Олександр Олександрович: 
«Усі вони аси! Спеціалісти із найвищим рівнем допуску, 
тому усе у нас працює, як годинник». І ми із цим цілком 
згодні, бо наші колеги – це завжди професіонали.

АСИ ТЕХНІКИ НА СЛУЖБІ 
У  ТВАРИННИЦТВА

Наскільки близькі поняття сільського господар-
ства та сучасних інновацій? Якщо ви думаєте, що тва-
рин досі вирощують дідівськими методами, то будете 
сильно здивовані. Нині усі процеси – від годівлі й до клі-
мат-контролю –  автоматизовані та комп’ютеризо-
вані, а технологи із вирощування тварин не можуть 
обійтись без агроінженерів, агромеханіків і професіо-
налів-техніків. У Групі компаній «Нива Переяславщини» 
це усвідомили дуже давно, тому поруч із технологами 
завжди техніки

Ділянка дороги на в’їзді до села Пе-
реяславське ніколи не була ідеальною. 
Численні поточні ремонти уже не да-
ють жодного ефекту, тому домовились 
із дорожниками і вклали близько двох 
мільйонів у повну реставрацію дорож-
нього полотна. Тепер найпроблемніша 
ділянка повністю оновлена, тому довго 
слугуватиме людям. А ще це добрий 
знак, бо дороги – територія майбутньо-
го», -  коментує рішення про виділен-
ня коштів власник компанії Олександр 
Мостіпан. 

«Ця дорога зроблена на віки», - так ка-
жуть працівники ТОВ «Агрошляхбуд», 
які   прокладають дорогу. Кожен етап 
будівництва був із дотриманням тех-
нології. Відразу вирізали усе фрезою, 
потім засмолили, тоді покрили вирів-
нювальним шаром асфальту, щоб лікві-
дувати ямковість, потім постелили 
біндер (чотирьох сантиметровий шар 

П Е Р Е М О Г И 
бітуму, відсіву та щебеню), а 
фінішний шар уже асфальто-
бетон. Робітники працювали 
із повною віддачею, бо кожен 
професіонал. Дорожню спра-
ву знають, як свої п’ять паль-
ців, за працею скучили, бо до 
відновлення доріг у країні, 
яка протистоїть ворогу,  ще 
не доходять руки, тому робо-
та злагоджена і якась особли-
во піднесена.   

Новенька дорога - просить-
ся на світлину, бо зараз нам 
так бракує відновлених доріг, 
міст і сіл, відбудованої краї-
ни, і поки наші воїни звіль-
няють території, ми частинка 
за частинкою прокладаємо 
дороги, по яких обов’язково 
прийде така бажана Перемо-
га.
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ЗАЛІЗНИЦЯ, ЯК ДОРОГА У МАЙБУТНЄ

 «Перевесло» №8(26)

У світі небагато людей, які не люблять залізницю. Зазвичай перед поїздкою нас охоплює трепетне 
почуття тривоги і надії на щось нове. Це, звичайно, більше стосується пасажирських потягів, 
але навіть у вантажних перевезеннях є ця складова, бо залізниця завжди веде у майбутнє.   

У «Ниви», своє, особливе ставлення до залізниці. Вона для нас предмет уваги, опіки, а віднедавна 
ще і тривалої реконструкції

«Група компаній «Нива Пе-
реяславщини» має власну 
під’їзну колію до підприєм-
ства. Вона з’явилася у ком-
панії дуже давно і служила 
вірою та правдою багато років. 
Головне її призначення – це 
доставка вагонів із вантажем 
та вагонів-зерновозів безпосе-
редньо до залізничних колій, 
звідки вони прямують за при-
значенням. Окрім того, що ми 
виробник продукції тваринни-
цтва, ми ще й експортер зерна, 
тому власні під’їзні колії для 
нас річ дуже важлива. 

 Три роки тому ми розпоча-
ли масштабну реконструкцію, 

модернізацію колій і приве-
дення їх до сучасних вимог. 
Всього на підприємстві маємо 
чотири під’їзні колії. 

У перший рік модернізува-
ли вагову, яка забезпечила ви-
соку точність зважування та 
електронну фіксацію резуль-
татів. Вона належним чином 
облаштована, повірена, ліцен-

зована та перебуває під постій-
ним моніторингом Укрзаліз-

та оператора вагової.  
 Удосконалення наступного 

року, вкупі із технічною мо-
дернізацією лінії подачі зерна, 
дозволили нам вантажити один 
вагон – зерновоз впродовж 22 
хвилин, тобто виконати вимо-
ги залізниці щодо швидкого 
завантаження вагонів. 

Наразі ми проводимо третій 
етап заміни колій, які вже ек-
сплуатуються деякий час і мо-

рально застаріли. Раніше це 
були рейки меншого розміру 
із дерев’яними шпалами, зараз 
інші вимоги, і щоб заїхав су-
часний вагон – зерновоз, слід 
осучаснити колії. Крім того 
зроблено новий щебеневий 
баласт натомість колишньо-
го піщаного, із м’якими скрі-
пленнями та бетонними шпа-
лами. За рахунок цього термі-
ни експлуатації подовжуються 
вдвічі, адже доцільніше один 
раз зробити і потім тільки об-
слуговувати, ніж постійно мі-
няти старі.

 Із 2017 року працюємо із 
одним підрядником – Бровар-
ським підприємством «Укрш-
дяхбуд», яке спеціалізується 
саме на такого роду роботах. 
У підрядників є все необхідне 
для такого виду робіт. Їх тех-
ніка однаково добре їздить і 
по автодорогах і по залізниці, 
буквально кілька хвилин і ек-
скаватор стає на рейки. 

Повне завершення рекон-

струкції коментує куратор 
напрямку, директор Переяс-
лавського ЕКХП Олександр 
Васильович Ярощук: «У ситуа-
ції війни усі сільськогосподар-
ські підприємства опинилися 
у скруті. Якийсь тиждень-два 
і комбайни вийдуть у поле, 
збирати зерно нового урожаю, 
а залишки минулорічного зер-
на ще не продані, у цій ситу-
ації залізниця – річ незамінна, 
тому ми маємо бути готові до 
приймання і експорту зерно-
вих. «Нива Переяславщини» 
вірить в Україну, у об’єднаний 
світ, який разом відбиває атаки 
ласого до чужої землі агресо-
ра. Усіма силами допомагаємо 
здолати ворога, працюємо на 
продовольчий фронт держави, 
значить на Перемогу. 

Залізниця завжди веде у 
майбутнє. Ми оновили колії, 
зробили її сучаснішою, тому 
дорога до цього майбутнього 
– мирного і щасливого – про-
кладена».

Найвідоміші представники про-
фесії – улюблені брати Маріо. І 

якщо ви думаєте, що робота сантехніка 
просто щось відремонтувати, то поми-
ляєтесь, сантехніки рятують світ подіб-
но до уславлених Маріо, які мають де-
еволюційну рушницю, що пострілом 
повертає людство на крок назад. Так і 

сантехніки: тільки якась проблема чи 
аварія, і відразу якщо і не світ, то ро-
дина чи виробництво повертається на 
крок назад. При цьому втрачається 
безпека, комфорт і зручності. 

 Зазвичай їх роботи ми не помічає-
мо, але це доти, доки не потік кран, не 
забилася труба чи доки із землі фонта-
ном не почав бити гейзер, отоді ми зга-

дуємо про них і стрімголов мчимо до 
телефону –  викликати рятівників. 

 Такий рятівний сантехнічний 
підрозділ є, звичайно, і у Групи ком-
паній «Нива Переяславщини».  Ство-
рений він давно, майже із часу ство-
рення компанії, коли стало зрозуміло, 
що велике підприємство із багатьма 
офісами, виробничими приміщеннями, 

ВОДА І КАНАЛІЗАЦІЯ –   Саме так про свою роботу 
говорить один із працівників 
цього підрозділу. Звичайно, це 
сантехніки. Про них можна 
говорити багато. Яких тільки 
історій не відбувалося із 
сантехніками: вони виручали з 
біди, приходили на допомогу, коли 
заливало квартиру, замикалися 
двері, вони поруч, коли складно

ниці. Попередня споруда без-
змінно працювала сорок років, 
а для підприємства, що постій-
но перебуває у русі і має ам-
бітні плани, – це вже вчораш-
ній день… Усе, що надходить 
до підприємства залізницею, 
зважується також тут. Прове-
дені ремонтні роботи значно 
полегшили діяльність праців-
ників залізничного підрозділу 
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Часто нас запитують у 
чому наші корисливі 

наміри, для чого ми це роби-
мо, що нами рухає? Чудові 
люди, яким ми приносимо 
щомісячні гостинці, часто 
не наші пайовики й не ста-
нуть потенційними покуп-
цями у майбутньому. Тобто 
ми від них не маємо ніякого 
зиску. Але суть нашої робо-
ти зовсім в іншому. Велике 
підприємство, яке забезпе-
чує роботу багатьом людям 
і сумлінно сплачує податки, 
обов’язково повинне нести 
й соціальну складову. Зо-
ною своєї відповідальності 
ми обрали тих, кому ця до-

помога найбільше потрібна. 
Щоб не зазнали горя ті, хто 
впав у зневіру... 

А ще надзвичайно важли-
во, що до цього процесу за-
лучена величезна кількість 
людей. Щомісячно старости 
сіл надають списки одино-
ких громадян, нам сумно, 
коли вони змінюються, бо за 
два роки цієї акції встигли не 
тільки познайомитись, але 
й подружитись із багатьма. 
Велику допомогу тут нам 
надають також соціальні 

працівники, бо хто, як не 
вони знають кожного підо-
пічного. Комусь пакуночок 

відкриють відразу, а хтось 
любить це робити сам. До 
роботи залучені й десятки 
працівників компанії: водії, 
пакувальники, менеджери, 
агрономи, адміністратори 
сіл і обов’язково наша ме-
дична сестра – Марина Тка-
ченко, яка дбайливо розкла-
дає усі необхідні продукти 
по ящиках.

Ті дні, коли «Нива» роз-
носить гостинці, наші добрі 
знайомі уже знають і чека-
ють на нас і на запитання: чи 

готові ви приймати гостей, 
ми завжди чуємо ствердну 
відповідь.  Особливо це цін-
но зараз, у часи війни, коли 
навкруги стільки горя і сліз. 
Серед цього моря злоби та 
ненависті, як промінчик лю-
бові, вдячність сотень жи-
телів сіл, куди приїжджають 
наші посланці із гостинця-
ми. Цього разу знову 165 
одиноких людей отримали 
допомогу.

«Група компаній «Нива 
Переяславщини» з ініціати-
ви нашого власника Олек-
сандра Мостіпана розпо-
чала акцію 27 місяців тому. 
Спочатку ми хотіли допо-

могти самотнім людям під 
час пандемії, коли навіть 

вийти за продуктами було 
проблематично, потім поча-
лася війна, тому щомісячна 

потрібна стабільність і 
надія, що у цьому світі є 

щось стале, що наприкінці 
місяця прийдуть послан-
ці «Ниви» і у тебе на столі 
з’явиться звичайний набір 
продуктів: крупи, борошно, 
цукор, олія, макарони, хлі-
бобулочні вироби та сма-
лець і кілька видів консервів 
нашого виробництва, що до 
тебе прийдуть із повагою і 
любов’ю, щоб принести до 
твого дому гостинець. І ми 
обов’язково прийдемо, за-
йдемо у двір і разом із го-
стинцем принесемо тверду 
впевненість, що добро пере-
може.

 НАША ДОПОМОГА - ПОРУЧ

Горе однієї людини може бути більшим за щастя 
мільйонів... Не пригадую, кому належать ці  пророчі 
слова, але який глибокий зміст у них закладено... Ми не 
можемо зарадити кожному, але ж як приємно приносити 
людям радість. Щоб ніхто з тих людей, які не можуть 
самотужки справитися із нестатками та самотою, не 
залишився наодинці

допомога була продовже-
на. Загалом на ці потреби 
компанія наразі витратила 
понад 1 мільйон 800 тисяч 
гривень, але ми щасливі, 
що маємо змогу робити це 
сьогодні у такий непростий 
час», - зазначає директор 
Групи компаній Віталій Ша-
кель. 

 Зараз, як ніколи людям 

 ЦИВІЛІЗАЦІЯ
комплексами – не може обходитись без 
ремонтників.

Наразі це 30 високопрофесійних слю-
сарів, зварювальників, водії, які у най-
коротші терміни ліквідують проблему. 
Очолює підрозділ Микола Васильо-
вич Карпенко, начальник сантехнічної 
служби. Досвідчений професіонал, 
будівельник із багаторічним стажем і 

спеціаліст своєї справи. Є у службі два 
водії, бо об’єкти Групи компаній розта-
шовані у багатьох громадах і тридцяти 
населених пунктах Київщини. 

Навіть зібрати усіх працівників у од-
ному місці – велика проблема. Хтось 
працює на м’ясопереробці, там якраз 
модернізують  водопостачання, тяг-
нуть нові труби. Хтось готує до роботи 

котельню, бо зима не за горами, хтось 
прокладає водопровід на будівництві, 
хтось поспішає на допомогу до фірмо-
вого магазину «П’ятачок», решта пра-
цюють на комплексі, щоб до поросят 
вчасно надійшла вода. Немає роботи, 
яку б не виконала сантехнічна служба. 
А ремонтні бригади «Ниви» завжди 
укомплектовані і готові до будь-яких 
викликів. 

Звичайно, найскладніший період у 

сантехніків –  то зима, бо тут до поло-
мок додаються ще і погодні умови, але 
колектив взаємодіє, як одна команда, 
тому будь-яка аварія чи прорив буде 
ліквідовано якнайшвидше. Нині части-
на працівників перебуває у ЗСУ, тому 
хлопці працюють і за них. Дякуємо 
сантехнічній службі за комфорт і зруч-
ності, усі блага цивілізації, які вони 
забезпечують. Бажаємо безаварійної й 
злагодженої роботи.
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  Ви будете дуже здивовані, бо 
такі охочі є, дарма, що вони спад-
кові власники королівської данської 
крові. Мова, цього разу, не про лю-
дей, а про поросят, бо з того часу, як 
власник компанії «Нива Переяслав-
щини» Олександр Мостіпан вирі-
шив обрати з усього тваринництва 
– свинарство і почалася ця історія.

    За основу було обрано дан-
ські технології, данські підходи до 
утримання тварин і виробничих 
приміщень і врешті-решт племінне 
поголів’я. 

   Три породи свиней, зовсім різні,  
але  у сукупності вони повною 
мірою відповідають усім вимогам 
до продуктивного й ефективного 

племінного стада.
   Отож, ландрас – традиційна 

данська порода беконного типу з 
пісним м’ясом і тоненьким шаром 
жиру, а її біленька масть та великі 
вуха, що нависають на очі, дозво-
лять легко відрізнити її з-поміж 
братів-поросят. 

   Дюрок – американець, насиче-

но рудий аж до коричневого і чор-
но-червоного кольору, який знає 

собі ціну, 
тому і виба-
гливий до 
умов утри-

мання, потужна по-
рода, яка здатна по-
кращити смак м’яса 
при схрещуванні, 
тому і цінується. 

   Йоркшир – англійська порода, 
беконна, біла, його легко відрізнити 
за вухами, вони у нього стоячі, як у 
собаки. Порода багатоплідна і мо-

лочна, скоростигла і невибаглива. 
   «Багато років поспіль вирощує-

мо свиней данської селекції і в міру 
необхідності поповнюємо племінне 
поголів’я. Зараз забезпечуємо усі 
необхідні умови для адаптації і на-

ступного комфортного проживання 
ремонтного молодняку. І хоча піс-
ля тривалого перевезення тварини 
дещо схудли, ми маємо гарні мож-

ЯК ДАНЦІ ОСЕЛИЛИСЯ В УКРАЇНІ
  Одна із найбільш цивілізованих держав світу, Данія посідає чільне 

місце за якістю життя, здоров’я, освіти, розвитком особистості. 
Загальновизнано, що данці є однією із найщасливіших націй світу, то 
чи може бути, що хтось із заможної і щасливої Данії захоче в Україну, 
– чудесну мальовничу державу, що стоїть на світовому роздоріжжі. 
Шматована усіма вітрами історії, волелюбна і співоча, бунтівлива 
і нескорена, і мозолить очі заздрісному і неситому сусіду-варвару. 
Варвару із нелюдським обличчям і ненавистю до української любові до 
охайності, бажання усе прибрати і довести до ладу. Отож, чи може у 
цьому світі бути хтось, хто проміняє Данію на Україну, пустить тут 
корені, заведе потомство і почне новий дансько-український рід, щоб 
до королівської породи додати нашої нескореності, жаги до життя і 
бажання усіх зробити веселими й щасливими

ливості, щоб надолужити втрачене, 
бо умови утримання тварин нічим 
не відрізняються від того, до чого 
вони звикли на батьківщині, а наші 
технологи потурбуються, щоб про-
цес акліматизації пройшов успіш-
но», - зазначає головний ветеринар-
ний лікар компанії Денис Юрко. 

   Як і зазвичай цього разу порося-
та прибули до України у спеціалізо-
ваних автомобілях із вентиляцією, 
кондиціонерами, автономним енер-
гоживленням та навіть ультрафіо-
летовими лампами для дезінфекції. 
Понад дві тисячі кілометрів авто-
мобілі подолали за два дні, а водії 
кажуть, що страху перед поїздкою 
не було, бо якщо підприємство за-
возить молодняк, значить завтра 
буде чим забезпечувати продоволь-
чий фронт держави. 

   П’ятачки до нового місця про-
ходили охоче, нехай їм буде ком-
фортно і добре на «Ниві». Щиро 
зичимо Україні перемоги над воро-
гом, бо наша держава заслуговує, 
щоб стати такою ж, як Данія, а тоді, 

дивись, ми зможемо поспереча-
тись за звання країни щасливих 
людей.

Серед різноманіття ви-
робів так непросто 

знайти те, що прийдеться 
до смаку, а придбати усе на 
пробу у такі складні часи, 
які ми переживаємо, непро-
сто.Але не засмучуйтесь, 
ТМ «П’ятачок» завжди го-
това запропонувати чудові 
смаковиті і ніжні шматочки 
найкращих м’ясних виробів 
на пробу. Бо саме для цього 
існують дегустації. 

Поява дегустації належить 
до прадавніх часів і викори-
стовувався такий прийом 
при королівському дворі, 
нині спробувати смаколики 
можна у звичайному супер-
маркеті.

Після дворічної перерви 
ТМ «П’ятачок» відновлює 
свої традиційні дегустації у 
містах України. Цього разу 
місцем презентації обрано 
Черкаси. Жителів запро-

сили до мережі магазинів 
«Делікат», куди висадився 
десант нашої компанії. 

Іноді достатньо тільки 
спробувати, щоб закохатися 
у смакоту назавжди.  

   Але ж хто тобі відріза-
тиме шматочок у супермар-
кеті? Це ж вам не на базарі!

    Отож,  на вихідних 
«П’ятачок» запросив гостей 
магазинів на знайомство зі 

своїми виробами. Чого тут 
тільки не було:  печінковий 
паштет запечений і саль-
тисон, шинка і м’ясні кон-
серви, сосиски і вишукані 
ковбаси, окіст і балик, - ви-
роби на будь-який смак і на 
будь-який гаманець. 

   А скільки чудових історій 
ми назбирали! Смакувала 
гостям дегустації наша ма-
ленька баночка тушонки, 

відвідувачі навіть порівню-
вали її із польськими кон-
сервами, наші, безумовно, 
виграли. 

    Чудове співвідношен-
ня ціни і якості відкрили 
для себе поважні жителі 
міста у сальтисоні та печін-
ковому паштеті. Фавори-
том став окіст, соковитий, 
ніжний, такий, що в роті 
тане, так і просився: «З’їж 

«П’ЯТАЧОК»  ЗАПРОШУЄ 
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НЕЗАБУТНІЙ СМАК 
«ЄГЕРСЬКОГО»

Аня, наша героїня, раніше жила 
у Обухові, на Київщині, і тоді ча-
стенько заглядала до магазину «П’я-
тачок». Продавці привітні, продук-
ція смачна і завжди можна вибрати 
те, що до вподоби саме зараз. Осо-

бливо Ані сподобалось «Єгерське» 
сало. 

Минув час. Життя і одруження 
круто змінило долю нашої героїні 
й молода родина оселилася у Ми-
колаївській області, але в Обухові 
залишися друзі і старі уподобання.

ДЗВІНОК У «НИВУ»  
Зовсім нещодавно на наш офіс-

ний телефон надійшов дуже дивний 
дзвінок: «Дуже хочеться вашого 
«Єгерського» сала, але мої друзі в 
Обухові ніяк не можуть його прид-
бати, а я при надії, і здається, якщо 
спробую його, то відразу і токсикоз 
пройде. Чи, може,  його можна зро-
бити у домашніх умовах?», - із та-
ким прохання звернулася Аня. 

Технологія приготування «Єгер-
ського» складна і довготривала, бо 
це мариноване сало, тому у домаш-

ніх умовах його зробити нереально, 
та й інгредієнтів під час війни не 
дістанеш, тому наш ейчар, Марія 
Сидоренко, розповіла історію ди-
ректору компанії, а він дав команду 
допомогти майбутній мамі і наді-

слати улюблений смаколик. 
За цей час ми кілька разів спіл-

кувалися із Анею, дізналися, що 
чоловік у неї захищає Україну, є 
ще старший син і вона всіляко до-

помагає воїнам. Тому до посилки, 
яку менеджер торгового відділу 
Наталія Дубошей надіслала до Ми-
колаївської області, додали ще ту-
шонку та м’ясних чіпсів, це якраз ті 
смаколики, які хлопцям у польових 

умовах «за милу душу». Історією 
перейнялися усі працівники офі-
су. Ніколи не практикували тако-
го досі, - пересилати посеред літа 
новою поштою м’ясні вироби, але, 

на диво, відправлення дісталося до 
адресата швидко і в дорозі геть не 
постраждало.  

САЛО СМАЧНЮЧЕ, А ВІД 
ХЛОПЦІВ ПОДЯКА

«Ви просто не уявляєте, що зро-
били. Це сало як шматочок раю на 
смак), тепер почуваю себе значно 
краще. Дуже Вам дякую за посил-
ку, відправила хлопцям тушонку 
та чіпси. Чоловік передавав велике 
спасибі від усього взводу, добрішої 
тушонки вони не їли. Хлопці дуже 
задоволені, їх звичайно, годують, 
але завжди хочеться чогось домаш-
нього. Тушонку їм я купувала регу-
лярно, але кажуть, що серед десятка 
інших – ця найкраща!», - написала 
Аня.

Не можемо сказати, чи знімають 
наші вироби токсикоз у вагітних, 
але можемо стовідсотково гаран-
тувати, що вони допомагають най-
кращим у світі українським мамам 
переживати складні часи, а україн-
ським бійцям дають наснагу трощи-
ти ворога, тримати стрій і на повну 
воювати за своїх матерів, дружин, 
синочків і ще не народжених май-
бутніх українців! Обов’язково пере-
можемо! 

Працюємо і підтримуємо один од-
ного!

СМАКЄ, ЯК ШМАТОЧОК РАЮ 
АБО  ВПЛИВ САЛА НА ЩАСЛИВЕ  НАРОДЖЕННЯ

Війна так багато всього у нас забрала, що маленькі радості, 
можливість підтримати чи допомогти, нині краплина за крапли-

ною стікаються до нас, щоб дати наснагу жити далі, щоб вірити і 
сподіватись, щоб бачити світло навіть у найтемнішу пору. 

Ця історія абсолютно дивовижна, тремтливо-ніжна і дуже нади-
хаюча. Вона про людяність доброту, взаємодопомогу і трішечки про 
сало… Не просто про сало, а про «Єгерське», яке допомагає плекати 

майбутнє  

мене». Люди навіть дивува-
лися, що це поруч із ними, 
на Київщині така смакота. 
Розповідали менеджери про 
підприємство, що маємо 
завершений цикл виробни-
цтва від вирощування зер-
нових до виробництва ком-
бікормів, від вирощування 

тварин і до м’ясопереробки. 
Були на святі «П’ятачка» 

і наші давні прихильники, 
бо війна багатьох змусила 
покинути рідну Київщи-
ну і помандрувати світами. 
Тут уже не ми, а вони самі 
розказували про смаколики 
і шкодували, що розібрали 

сало «По-гуцульськи», дуже 
вже воно смакує жінкам при 
надії.

Галаслива дітвора охоче 
куштувала сосиски «Троє 
поросят» та сосиски з си-
ром, так що додому бать-
ки їхали уже із улюбленою 
смакотою діточок. Цього 
разу амбасадорами компанії 
були Світлана Кийко, Жан-
на Кийко, Марина Сухомлин, 
Ірина Богдан та Дмитро Гу-
менюк. 

      «Дегустація – один із 
найбільш поширених ме-
тодів ознайомлення із на-
шою продукцією, особли-
во у тих регіонах, де досі 
ми представлені не були. 
Сприймаємо Черкаси, як 
потенційно важливе для 
нас  місто, а такі дегустації 
дозволяють мати зворотній 
зв’язок зі споживачами не 
лише опосередковано через 
товар, але й безпосередньо, 
тому таке спілкування для 

нас дуже цінно. Бачимо, що 
стосунки із черкащанами 
будуть тривалі і плідні, тому 
ми готові розширяти асор-
тимент і рухатись назустріч 
споживачам. 

Сьогодні людям уже мало 
просто скуштувати смако-

лик, вони хочуть більше 
знати про виробника, тому 
ми готові давати таку ін-
формацію», - коментує захід 
фінансовий директор ком-
панії, куратор торгової мар-
ки «П’ятачок» Олександр 
Кучер.

ДО КОРОЛІВСЬКОГО СТОЛУ



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!

У Новій Оржиці відзначивли: 60-річчя - ТИМ-
ЧУК  МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ (19.07), 65 - ПО-
СТОЄНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (25.07),  
ПОМАЗУН ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ 
(21.07)! А в с. Ничипорівка зустрічала гостей 70-річ-
на БОБИР МАРІЯ АНДРІЇВНА (10.07).

Щиро здоровимо та бажаємо дожити в щасті до 
наступних вагомих ювілеїв! 

Прихильності долі вам!

У с. Русанів 60 років відзначили: 

МОРГУН ГАЛИНА ІВАНІВНА (05.07),  СОЛОВЕЙ 

ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ (23.07), ФЕЩЕНКО 

ГАЛИНА ЯКІВНА (10.07), 65 - ПЛОТНІЦЬКА 

ТЕТЯНА ЮХИМІВНА (21.07), 70 - ВІРИЧ ПЕТРО 

ДМИТРОВИЧ (12.07), 75 - ПРЯДКО ГАЛИНА 

ІВАНІВНА (31.07), СТУПАКОВСЬКА ЛЮБОВ 

МИКОЛАЇВНА (09.07), ШУЛІПА ГАННА 

ФЕДОТІВНА (24.07), 85 - ДЯЧЕНКО ГАННА 

ФЕДОРІВНА (20.07)! 

Многая літа!

Вагомі життєві дати відзначили 
у Положаях: 60 - ШАМАРДАК МИХАЙ-
ЛО ГРИГОРОВИЧ (13.07), 75 - УСТИЧ 
ВІРА ТИМОФІЇВНА (01.07)! Вітало своїх 
ювілярів с. Двірківщина.  60  років від-
значив СЕРГІЄНКО ВІТАЛІЙ СЕР-
ГІЙОВИЧ (04.07),  75 - ПАРХОМЕНКО 
ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА (15.07), 
85 -КАГАН  ПЕТРО  ОНИСИМОВИЧ 

(23.07) . Миру і злагоди!

Наші віншування у соняч-
ні оселі Вознесенськогого, де 26 
липня 60  років святкувала ГОРКА 
НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, 65 - СЕРДЮК 
ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ (17.07),  
80 -ІВАЩЕНКО НІНА АНДРІЇВНА 
(06.07).

 Хай любов'ю будуть зігріті усі 
ваші дні! Миру та сонця на кожен 
день життя!

У селі Стара Оржиця зустріли: 60  
років - МАТВІЙОК МИКОЛА ГРИГО-
РОВИЧ (03.07), 65 - КУТЄПОВ ВОЛО-
ДИМИР ПЕТРОВИЧ(26.07)! 

У селі Корніївка: 60 - ПОПОВИЧ ВІРА 
ПЕТРІВНА (12.07), 70 - КИРИЛЕНКО 
ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА (18.07). 

Миру, добробуту  і радості!

У Студениках святкували: 60 - МАНОВА 

ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА (15.07), НОСАЧ ПЕТРО ІЛЛІЧ 

(11.07), 65 - ШАПОВАЛ НАДІЯ СЕРГІЇВНА (25.07), 

СТРИЖАК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ (03.07), 85 - БЛИЗ-

НЮК НІНА ПАВЛІВНА (26.07). 

У с.Сомкова Долина 70 років відзначили - ДУДА 

ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (11.07), САВУН НІНА 

ВАСИЛІВНА (19.07), 85 -БУЦИК МАРІЯ ІГНАТІВ-

НА (17.07). Зичимо мирного неба, благополуччя та дов-

гих років життя!

У с. Гостролуччя відзначили: 
65 років - ЮНАЦЬКИЙ ВАСИЛЬ 

ПЕТРОВИЧ (18.07), САМОЙЛЕНКО ВІРА 
ІВАНІВНА (07.07), ПРИМА ГРИГОРІЙ 
ІВАНОВИЧ (16.07), ГІРИЧ ВОЛОДИМИР 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ (19.07), БАРИС ГАН-
НА ВАСИЛІВНА (15.07),  70 - ГИРМОН 
ВІРА МИХАЙЛІВНА (04.07),  ЗАБОЛОТ-
НІЙ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ (23.07). У с. 
Козлів: ГЕЙЧЕНКО СОФІЯ МИКОЛАЇВНА 
-65 (14.07), 85 - ДЕГТЯРЕНКО ДМИТРО 
ГРИГОРОВИЧ (18.07), ТРЕТЯК МАРІЯ 
ІВАНІВНА (26.07), ЧЕКЕРИС ЯКІВ ПЕ-

ТРОВИЧ (28.07). Щастя і долі!

У с. ПАРИШКІВ 60-річчя відзна-

чили ЮЩЕНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ-05.07, 

ГОРБАТКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА - 08.07, 

ДЕМИДЕНКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ  

-18.07,  65 років - МОСКАЛЕНКО ТЕТЯНА 

ІВАНІВНА,  70 - ПОРТЯНКО АНАТОЛІЙ 

МАКСИМОВИЧ(09.07), КОРОГОД МИ-

КОЛА ІВАНОВИЧ(21.07) та БРЕУС НА-

ТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА(19.07). 

МНОГАЯ ЛІТА!

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

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

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

У селі Яблуневе 60 -річчя   відзначили: ГОН-

ДА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ- 8 липня, 31 липня 

- ДОНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, 65 років 

- 23.07 -СОРОКА ОЛЬГА ІВАНІВНА, ТАТАРИНОВ ПЕ-

ТРО ВАСИЛЬОВИЧ (19.07), ГУЦАЛ ПЕТРО ГРИГОРО-

ВИЧ, 85 - ДЯЧЕНКО ГАННА АНТОНІВНА(27.07)! 

У с. ЛЮБОМИРІВКА: 70 РОКІВ зустріли ЛАГЕР-

ЧУК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ (02.07), РАЦЮК 

ВІРА СТЕПАНІВНА (14.07).

Многая літа у мирі та радості!

У перший день місяця 1 серпня очікується слабка магнітна буря. Потім на початку місяця вчені прогнозують триденну бурю з 3 по 5 серпня. Буря 3 
серпня буде середньою за силою, а 4 і 5 числа - слабкою. Наступна триватиме з 16 по 22 серпня, а 20 і 21 числа буде її пік. 

У с. Паришків  також 

зустрічали 75 - ЧУЙКО КАТЕРИНА 

ПЕТРІВНА(19.07), ВЕРБЕЦЬКА 

ВІРА ВАСИЛІВНА -(2307). 22 червня 

зустріла 85-ліття Самойленко Сіма 

Миколаївна, 95 - Шишкіна Надія 

Іванівна (18.07)! 

У с. Переяслаське 21 червня 60-річчя 

зустрів  ОВЧАРИК ГРИГОРІЙ 

ІВАНОВИЧ.

Многая-многая літа! 

ВІТАЄМО!  8

Уважність і обережність, помірко-
ваність і уміння швидко ухвалю-

вати рішення у екстремальній ситуації, 
- це лише маленька частина  якостей, 
які потрібні водієві-професіоналу. 
Здебільшого, це люди, які обирають 
професію у дитинстві і потім не зрад-
жують їй все життя. 

У Групі компаній «Нива Переяслав-
щини» є навіть цілий автотранспортний 
парк, саме він забезпечує безперебійну 
роботу і зв’язок кожного підрозділу та 
виконує сотні виробничих завдань.

Підвезення співробітників компанії 
до роботи і у зворотному напрямку, ро-
звезення обідів на виробничі майдан-
чики. Доставка будівельних матеріалів, 
запчастин і механізмів. Підвезення 
готової продукції до мережі фірмо-
вої торгівлі, обслуговування польових 
робіт, транспортування зерна і соломи, 
доставка комбікормів і багато іншого 
– усе це виконує саме транспортний 
підрозділ.

 Навіть важко уявити, як уся ця маса 
машин і людей взаємодіє між собою, 
зв’язує воєдино усі дільниці, вчасно 
доставляє людей і вантажі, й безпе-
рервно забезпечує роботу великого 
організму «Ниви». Більше двохсот 
водіїв щоденно забезпечують виконан-
ня складних логістичних завдань, щоб 

цей складний механізм працював точ-
но, як годинник.

Сьогодні ми розповімо лише про 
один із маленьких елементів цієї діяль-
ності – комбікормовози. 

Якщо ви вважаєте, що це просто, - 
доставляти корми для поросят, то ви 
помиляєтесь: це чітко розписаний ал-
горитм роботи, із суворими правилами, 
що вимагає від водія зосередженості і 
відповідальності. Всього комбікормо-

возів десять, але зібрати їх разом ніяк 
не можливо. На цих десяти машинах 
працює двадцять водіїв, кожен має 
дбати не тільки про машину, зважене 
управління, але і про багато інших пи-
тань. 

Підвезення комбікормів не припи-
няється ні на день, бо тваринам треба 

їсти і рости. Навіть у найважчі часи, 
коли за кілька кілометрів стояли воро-
жі війська, водії комбікормовозів пра-
цювали щоденно.

 «А що тут вдієш,  така робота!», - 
казали водії. Усі, хто возив корми до 
«гарячих точок», під звуки вибухів до-
рогою завозили людям хліб, бо в селах 
залишалися лише старенькі, і взяти 
його було ніде, а на наші питання, чи 
не страшно, завжди відповідали: «хай 
русня нас боїться, бо ми на своїй землі, 

а машини у нас такі шустрі, що хай ще 
спробують догнати». 

Машини у нас потужні, доброт-
ні, справжні універсали доріг. Свої 
«Сканії» водії люблять, доглядають їх і 
дбають про машину, а вона забезпечує 
їм комфорт. 

  Щодня комбікормовози перевозять 
близько 500 тонн комбікорму. Цистер-
ни складаються із 4-6 окремих секцій, 
тому завдання водія чітко слідкувати, 
який комбікорм куди засипано. Корм 
для маленьких поросят, для мам і для 
відгодівлі, зовсім різний, отже змішу-
вати їх не можна, отож водій ще й об-
ліковець, а ще повинен дбати про біо-
безпеку, бо це основна вимога задля 
благополуччя тварин, тому він важли-

ва частина компанії, а машини – живі 
артерії, що об’єднують і рухають усі 
складові. 

 Сфотографувати їх усіх – справа 
зовсім нереальна, бо за цим постійним 
рухом услідкувати неможливо, але ко-
жен із них професіонал, закоханий у 
свою справу, інакше із такою громізд-
кою машиною на наших дорогах не-
можливо. Нехай буде легкою і мирною 
кожна їх дорога, а веселі П’ятачки на 
бочках завжди привітно усміхаються.

ВОДІЙ – ПРОФЕСІЯ ВІДПОВІДАЛЬНА
Нині важко знайти людину, яка не водить машину, а 

от відсоток тих, хто зробив це своєю професією, значно 
менший. Воно і не дивно, бо це професія відповідальна


