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

ПЕРЕВЕСЛО
Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній

«Нива Переяславщини» №8 від 6 лютого 2021 року

ОПЕРАЦІЯ 
«ЧИСТІ ДОРОГИ» -

2 СТОР

 ВИСОКА ЯМА - 
3 СТОР

ШКОЛИ ЧЕКАЮТЬ -
5 СТОР

ВІДДІЛ СВЯТОГО
 ВАЛЕНТИНА - 

1,7 СТОР

День працівників відділу 
Святого Валентина!

Кількандцять років тому точилися затяті 
суперечки з приводу того, чи відзначати нам 
День Святого Валентина. Мовляв, це свято 
запозичене, чуже і не притаманне нашим тра-
диціям. А воно тим часом рознеслося пульсу-
ючими серцями, мов спори нев'янучої Квітки 
Кохання. І якщо це свято є ще однією чудовою 
нагодою розсіяти морок буденщини, то хіба 
воно не має право на життя?! Якщо воно зайвий 
раз закликає нас застосувати чарівну магію ко-
хання, щоб розтопити лід сірятии і безбарвності 
існування?

Людство вижило завдяки словам: «Люба(лю-
бий): мені з тобою нічого не страшно!». При-
наймні так вважають працівники новоство-
реного відділу «Ниви» під орудою Святого 
Валентина (стор 7)

Де живе доброта: стор 4-5
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КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

2020-й був 
роком медиків

За цей рік ми бували практично у 
всіх медичних закладах навколиш-
ніх районів. Наші працівники вив-
чали роботу та оснащення апаратів 
ШВЛ, консультувалися із лікаря-
ми щодо характеристик кисневих 
концентраторів. Ми натрапляли на 
шарлатанів, які намагалися «всуну-
ти» нам маски, у яких навіть сидіти 
було важко, а не те, що дихати під 
час роботи. Ми навчилися відрізня-
ти дезінфектори гарних виробників, 
робити майже стерильними коридо-
ри виробничих приміщень і служ-
бові кабінети. Все це для того, щоб 
допомогти їм, медикам!

 Ми зустрічали втомлених, із запа-
леними від безсонних ночей очима, 
головних лікарів, які шукали ки-
сень, захисні костюми, концентра-
тори. Ми бачили сільських медиків, 
які бігли із однієї до іншої хати, бо 
в них ще п’ять крапельниць і чека-
ють хворі, і вони не виживуть без 
цього,  а в районі немає місця. Ми 
бачили розгублених керівників, 
працівників, які керують великими 
механізмами та колективами і без-
сило розводять руками, бо КТ по-
казує ураження легень більше 50%. 

А ще бачили наших медсестер із 
«Ниви»: Марину Ткаченко і Тетяну 
Гармаш та керівника відділу охоро-
ни праці Євгенію Мірошниченко, у 
яких  навантаження у ці місяці було 
більшим, аніж у реанімації, бо кож-
ного, хто захворів, треба було підтри-
мати, втішити, заспокоїти, визначи-
ти можливі контакти, огородити від 
небезпеки інших, домовитись про 
КТ чи ПЛР тестування, записати до 
лікаря. Це ми все пройшли! Тепер 
у нас є власна група «Антитіла» і 
точне відчуття, що ти не залишиш-
ся наодинці із хворобою. Тому Віват, 
медики, респект Вам, уклін і сердеч-
на наша вдячність. Ви заслуговуєте 
найкращого, і ми щиро намагалися 
підтримати вас, наскільки це могла 
робити сільськогосподарська ком-
панія, призначення якої годувати 
людей.

«За цей час співробітникам було 
проведено 1312  тестів методом ПЛР 
та 327 тестів ІФА коштом компанії 
на суму 1 мільйон 200 тисяч грн. 

За десять місяців минулого року 
тільки на підтримку сільських ме-
диків  «Нива Переяславщини» ви-
тратила 840 тисяч гривень. Ми усві-
домлювали, що інакше зробити не 
можемо, бо у селах проживають наші 
люди, а найперше вони звернуться 
саме до свого лікаря чи фельдшера. 
Не погоджуємось, що минулий рік 
був роком пандемії, він був роком 
медиків. У році 2021 ми щиро бажає-
мо усім медикам якомога менше ро-
боти з ковідними хворими, міцного 
здоров’я кожному, благополуччя у 
родинах і належної оцінки їх праці з 
боку держави», - зазначає директор 
«Ниви Переяславщини» Віталій 
Шакель. 

ПАЙОВИКАМ-

Чудесна зимова пора – це своєрід-
не випробування для Групи компаній 
«Нива Переяславщини». Усі наші ви-
робничі процеси не припиняються ні 
на хвилину. Постійно працюють елева-
торні потужності, бо для правильного 
зберігання зерно повинно утримува-
тись за певної температури, вологості, 
має працювати вентиляція. Виробляє 
якісні і поживні корми комбікормовий 
завод, де працівники щоденно контро-
люють переробку сої на макуху та ви-
робництво гранульованих, повністю 
збалансованих кормів. На тваринни-
цьких комплексах процес годівлі та 
догляду також безперервний, щоб із 
новонароджених поросят виросли то-
варні тварини, сотні людей забезпечу-
ють їх годівлю та тепло. Тому дороги 
- проїзні  і доглянуті – 
важливий аспект нашої 
роботи. Як тільки ме-
теорологи повідомили 
про початок снігопадів, 
техніка «виведена на 
лінійку готовності»,  як 
говорили раніше. Поча-
ток снігопаду – це сиг-
нал до активної робо-
ти інженерної служби 
компанії. 

«Наразі у боротьбі 
зі сніговими заметами 
задіяно двадцять оди-
ниць потужної техніки: 
9 великих тракторів 

В Україну нарешті прийшла повнозначна зима. Наче 
зачарований стоїть ліс, дерева у білих капелюшках, 
незайманість білої ковдри на полях… Але це ліричний 
компонент, а є ще й прагматичний: нечищені дороги, 
ускладнений проїзд, непрохідні обочини

РОЗЧИЩАЄМО
 ЗИМІ ДОРОГУ

«Джон дір» із відвалами, 9 оснащених 
тракторів МТЗ-82 та два «Кейси» із 
причепами для розкидання солі. Під-
бір техніки зовсім не випадковий, бо 
окрім виробничих підрозділів, «Нива 
Переяславщини» багато років поспіль 
допомагає селам, у яких ми працюємо, 
боротися зі сніговою стихією. За цей 
час склалися довірливі і дружні сто-
сунки, сільський голова, нині староста, 
телефонує керівнику підрозділу, який у 
нього базується, але, здебільшого, ко-
жен уже добре знає свою ділянку робо-
ти і техніка виїжджає заздалегідь. Чер-
гувати будемо також у вихідні дні, тим 
паче, що прогнози обіцяють заметілі. 
У нас укладені тристоронні угоди між 
сільськими радами, Благодійним фон-
дом та компанією і це частина нашої 
соціальної корпоративної відповідаль-
ності. Центральні вулиці проходить 
потужна техніка, а невеличкі  - чи-
стять МТЗ. Та сніг радує всіх, особли-
во аграріїв, недавні морози не нанесли 

великої шкоди ози-
мим посівам, ріпак, 
завдяки снігу, не 
підмерз, у гарно-
му стані пшениця, 
очікуємо, що опади 
додадуть вологи у 
ґрунт і рослини до-
бре перезимують», 
- коментує роботу 
із розчистки сні-
гу директор Групи 
компаній «Нива 
Переяславщини» 
Віталій Шакель. 

«Джон дір» 
під керівництвом 
Олексія Чупруна 
легко розчищає до-

рогу, заганяючи пухнастий сніг подалі 
на обочину. І якщо ви думаєте, що це 
буденна робота, то помиляєтесь, він 
розчищає дорогу зимі, щоб вона підси-
пала ще сніжку, напоїла спраглу землю 
вологою і подарувала багатий урожай 
господарствам і благополуччя роди-
нам. 

Стратегію боротьби з него-
дою влучно сформулював керівник 
Групи компаній О.О. Мостіпан: 
«Будемо розчищати і день і ніч! 
Аграріям потрібна така погода! 
Навіть, якщо хтось трішки не-
вчасно виїздить з дому - не хви-
люйтесь! Ця погода - на благо! 
Але дороги будуть! 

Ми - громада!»
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ПРО НАС

 Той, хто був на жнивах, до-
бре знає, яка то нелегка робота. 
Не тільки тому, що спека і сонеч-
ко, а ще й тому, що дрібненькі 
часточки пилу впиваються тобі 
у тіло. Нікуди не дівається пил і 
під час транспортування, а потім 
курявою здіймається, коли зерно 
висипають до бункерів. Нині все 
зовсім інакше, є завальні ями, 
куди повністю заїжджає машина, 
приміщення закривається і вклю-
чаються потужні витяжки під час 
вивантаження зерна.  

За останні 15 років ці засто-
сунки неодноразово видозмі-
нювались залежно від розвитку 
технологій. Механічні конвей-
єри змінилися стрічковими, по-
тім з’явилися платформи. Нині 
прийшов час повністю закритих 
приміщень.

«Європа нас значно виперед-
жала у цих питаннях і наші пар-
тнери, фінансові донори, сти-
мулювали нас рухатися швидше, 
щоб забезпечити екологічність 
процесу вивантаження зерна. Із 
сучасною конструкцією заваль-
ної ями, яку ми маємо сьогод-
ні, автомобіль із поля повністю 
заїжджає до приміщення, двері 
щільно закриваються, зерно ви-
сипається і одночасно із цим 
вмикаються потужні витяжки, 
вони витягуватимуть повітря з 
часточками пилу за принципом 
пилососа. Таким чином часточки 
пилу потраплятимуть до окре-
мого рукава та накопичувача, а 

очищене повітря видуватиметь-
ся назовні. Такий же принцип 
закритого приміщення діятиме і 
при відвантаженні накопиченого 
пилу, а утилізуватись вони бу-
дуть належним чином, бо врешті 
– це органічні і мінеральні дрібні  
домішки. 

Усю будівельну частину вико-
нували будівельники нашої ком-
панії, а аспіраційне обладнання 
встановили представники «Зер-
нової столиці» з Одеси. Облад-
нання призначене для обезпилю-

ЗАВАЛЬНА ЯМА – 
ЦЕ ЕКОЛОГІЯ ПЛЮС 

БЕЗПЕКА

вання зерна, а компанія працює 
не тільки в Україні, але й у Єв-
ропі і є лідером із виробництва 
аспіраційно – вентиляційного 
обладнання. 

Шість шаф обслуговують по 
7000 метрів кубічних очищу-
ваного повітря. У перспективі 
усі наші приймальні ями будуть 
саме такими, нині вони напівза-
криті. 

Таке обладнання не тільки еле-
мент захисту екології, але й части-
на безпеки виробництва, бо всі, 
хто працює із зерном, розуміють, 
яким небезпечним може бути 
пил», - так про роботу нового об-
ладнання каже голова правління 
ЕКХП Олександр Ярощук.

Дивовижна споруда, 
яка поступово виро-

стала поруч із комбікормовим заводом, спо-
чатку була схожа на сходинки до оглядового 
майданчика, потім на химерну інсталяцію, а 
нині вже добре зрозуміло, що це завальна яма.
Шлях зерна до зберігання чи переробки непро-
стий. Спочатку його молотять комбайнами, 
потім перевозять машинами і врешті воно у 
дворі ЕКХП. 
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ПАЙОВИКАМ-триматись у  непростий коронавірус-
ний рік багатьом людям. 1450 разів 
співробітники компанії заходили до 
їхніх осель, щоб вклонитися їх літам, 
їх мудрості, їх силі волі. Ми бажає-
мо їм довгих років життя у здоров’ї, 
маленьких життєвих радостей, нехай 
Різдво осяє своїм святковим світлом 
їх душі і оселі, добра і спокою у кож-
ній хаті!», - такими словами супро-
воджує поїздку директор «Ниви Пе-
реяславщини» Віталій Шакель. 

Кожен повіз дарунки і вітання, ми 
ж із директором благодійного фон-
ду «Нива Переяславщини» Миколою 
Шевченком помандрували до села 
Вознесенське Згурівського району. 
Тетяна Олександрівна Шовкун, тепер 
уже староста села,  знає тут кожен 

двір і вуличку, кожну людину. Все 
бідкається, що соціальний працівник, 
що досі обслуговувала людей, пої-
хала на заробітки до Польщі, а іншу 
людину на таку важку роботу і за такі 
малі гроші знайти не можуть… Хоча 
староста обіцяла, що ми «пролети-
мо» швиденько, так ніколи не вихо-
дить, бо у кожного своя історія життя 
і вдячні слухачі сьогодні, ой які ба-
жані гості! 

Катерина Василівна Редька (фото  
на 1 стор) має аж 91 рік і сивина про 
це красномовно говорить. Зі своїм чо-
ловіком Борисом Денисовичем про-
жила  у мирі і злагоді, а він, як каже 
бабуся, усе у селі збудував за часів 
колгоспу. ЇЇ син живе дуже далеко, в 
Росії, в Москві, а бабуся під опікою 

друзів родини і хоча не дуже «ходя-
ща», але мріє про весну і порання 
біля грядок. Усе життя пропрацювала 
коло землі. А от хто у бабусиній оселі 
розкошує, то це руді коти, навіть со-
бачу будку окупували. 

Богдан Володимирович Кузнєцов, 

дарма що доля його не милувала, 
майстер на всі руки, а дружина Тетя-
на – кохається в квітах, бо уся госпо-
да обсаджена кущами і облаштована 
альпійськими гірками, просто душі 
любо глянути! 

Марія Трифонівна Корнієнко пере-
селена із села Іллінці Чорнобильсь-
кого району, зараз живе із донькою, 
вона теж переселена, виїхала із оку-
пованого Донецька. Так дві великі 
трагедії зійшлися у одній родині. Та 
попри все люди не втратили віру у 
добро.  Староста села називає її лю-
бовно бабусею Манею і каже, що 
вона – сама доброта. Нарешті ми таки 
знайшли, як виглядає сама доброта. 

Правда таку ж доброту ми зустрі-
ли у селі Вознесенське ще 9 разів, 
а ще вона живе у всіх інших селах, 
куди приводили нас дороги. 

Нехай благословенними будуть 
будинки, куди нас приводить доля, і 
люди, які у них живуть!

«Новий рік і Різдво – такі особливі 
свята, коли кожен повинен докласти 
зусиль і зробити хоча б маленьке 
диво. Багато років поспіль у ці свята 
Група компаній «Нива Переяславщи-
ни» використовує таку можливість, 
щоб принести дарунки тим, хто цього 
потребує. У такі дні жоден не пови-
нен залишитися на самоті, особливо 

ті, що проживають на самоті. Тому 
наші традиційні відвідини і допомо-
га у святкові дні нашим давнім знай-
омим, якими ми опікуємось уже від 
березня 2020 року. Звичайно, ми ро-
зуміємо, що навколо багато проблем, 
тому кожного року обираємо для своєї 

благодійності певні пріоритети. На-
разі – це підтримка одиноких літніх 
людей, які залишилися без допомоги 
рідних і яким впоратися із проблема-
ми самотужки складно. Ми щасливі, 
що майже 500 тисяч гривень, які ми 
вклали у цей проект, допомогли про-

ДЕ ЖИВЕ ДОБРОТА

Новорічно - різдвяні свята – це час, коли навіть дорослі очікують дива, ніби 
переносяться на багато років назад, у дитинство. Мерехтіння новорічних 
вогників, запах ялинки, особлива святечна атмосфера, найсмачніша мамина 
кутя,  уся родина за столом і очікування подарунків.  Навіть, коли ти вже 
дорослий і чудово розумієш, що їм взятися нізвідки, бо ти їх не купував, але у 
куточках свідомості, де залишилось жити дитинство, причаїлося очікування 
дива і дарунків

«Підбиваючи підсумки року, ми 
оцінюємо роботу із партнерами, 
якими вважаємо власників земель-
них паїв. Минулий рік вніс корек-
тиви у наш звичний ритм життя і 
стратегію нашого соціального пар-
тнерства. Якщо досі значні кошти 
у своїй благодійній діяльності ком-
панія витрачала на підтримку бюд-
жетної сфери сіл, де ми працюємо, 
то у 2020 році було обрано конкрет-

ну галузь – медицину. Нині більше, 
ніж будь-коли, ми переконані, що це 
було зроблено правильно.

 Поруч із тим ми вчасно розра-
хувались за паї, задовольнили усі 
потреби наших пайовиків у зерно-
вих і продовжили виконувати нашу 
програму лояльності. Зокрема, ви-
конали «смачну» частину наших 
обіцянок - видали пайовикам по 
ящику тушонки. А коли остаточно 

все підрахували, вийшла красива 
цифра – 52 тисячі банок тушонки, 
навіть 52 720. Загальна вартість 
цього бонусу - 3 мільйони 600 тисяч 
гривень. Цей процес правда дещо 
розтягнувся у часі, але не так і про-
сто виготовити аж 52 тисячі банок, 
тому у 2021 році ми почнемо цю ча-
стину нашої програми виконувати 

уже починаючи з лютого. 
Ми щасливі, що у непростий час 

змогли подарувати багатьом людям 
цей смаколик», - зазначив директор 
Групи компаній Віталій Шакель. 

До виконання цієї частини про-
грами лояльності було залучено ве-
лику кількість людей. Наші техно-
логи виростили і викохали порося-
ток, агрономи подбали про пшенич-
ку, ячмінь та кукурудзу. Потім робо-
ту продовжили у м’ясному цеху, а 

52 ТИСЯЧІ БАНОК ТУШОНКИ ДЛЯ ПАЙОВИКІВ
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На прищепках – прізвища учнів: 
вони приходять і чіпляють свою 
прищепочку до певного вказівника. 
Безумовно, найбільше прищепок на 
щасливому настрої. А от їх вчитель-

ка – Ольга Григорівна Оніщенко, 
каже, що настрій учителя сьогодні 
був би засмучений, бо школа сумує 
без діток, а вони на дистанційному 
навчанні. Просто дивовижно скіль-
ки всього у цьому третьому класі: 
дерево роду, вітальні плакати, ве-
селі приклади, усміхнена ромашка 
і Капітошка, який уміє розповідати 
кумедні історії. Та все це багатство 
без діточок просто наочне прилад-
дя.

«Навчатися дистанційно надзви-
чайно складно, особливо у сільсь-

ких школах. Для учнів початкових 
класів, які ще не є такими самостій-
ними - це зовсім непросто. Ми на-
магаємось всіляко допомогти дітям, 
але мріємо, щоб врешті зустрітися. 
А вчителі у нас ніяк не гірші, аніж 
у київських школах, справжні ен-
тузіасти своєї справи», - так про 
дистанційне навчання та колег го-
ворить директор Любомирівського 
НВК, що на Згурівщині, Галина Ан-
дріївна Чабей. 

Любомирівська школа розрахо-
вана на 320 учнів і вчителі пам’ята-
ють ще по дві паралелі у кожному 
класі і більше двохсот дітей,  але 
зараз тут всього 55 діток. А ще вона 
потребує серйозного ремонту даху, 

бо школі вже 56 років.
«Кілька років тому «Нива Пере-

яславщини» капітально відремон-
тувала дитячий садок, також прид-
бали меблі, облаштували внутріш-
ній санвузол, зробили відкоси на 
металопластикові вікна, допомогли 
із вуличним освітленням. Із усіма 
питаннями ми звертаємось до ком-
панії», - продовжує Галина Андріїв-
на. 

Сьогодні ми також разом із ди-
ректором Благодійного фонду 
«Нива Переяславщини» Миколою 

Федоровичем Шевченком до школи 
завітали із невеличким подарунком. 
Привезли захисні маски, дезінфек-
танти, ліки першої необхідності. Ще 

кілька днів і до школи повернуться 
дітки, бо закінчиться локдаун, тоді 
все це знадобиться обов’язково. 

«Співпраця із освітніми закла-
дами – один із пріоритетних на-
прямків нашої соціальної політики, 
- говорить директор Групи компаній 
Віталій Шакель. 

Усі наші виробничі потужності 
розташовані у сільській місцевості 
і нас завжди приємно дивували від-
даність учительства своїй професії і 

любов до вихованців. 
Ми можемо із гордістю сказати, 

що у сільських школах є і часточка 
нашої праці. Щиро бажаємо, щоб 
пандемія якомога швидше закінчи-
лася і діти могли повернутися до 
улюбленої школи та вчителів».

ШКОЛИ ЧЕКАЮТЬ ДІТОЧОКШкола сумує без діточок, вона 
навіть виглядає зовсім по-іншо-
му. Так само прикрашені стіни 
класів дитячими малюнками, на 
дошці каліграфічним учитель-
ським почерком виведені дата 
і тема уроку. На вказівниках 
із написами: цікавий, задоволе-
ний, радісний, щасливий стур-
бований, засмучений - це про на-
стрій,-  прищепки із прізвищами, 
бо саме так школярики познача-
ють свій настрій, коли прихо-
дять до школи

завершили все наші адміністратори, 
які вручили ящики тушонки пай-

овикам. Яких тільки історій ми не 
наслухалися, коли наші пайовики 
отримували тушонку. 

Хтось розповідав, що минулого 
року не отримав, бо був у від’їзді за 
кордоном і тому питання було вирі-
шене тут же, бо наші адміністрато-
ри усе облікують і людина пішла 
додому із двома ящиками наших 
виробів замість одного. Хтось ка-
зав, що тушонка дуже добра, дуже 

м’ясна, а один дідусь із Яблуневого 
навіть розказав жартівливу історію 
про кота, який нявчить, доки не от-

римає хоч шматочок. Хтось залишає 
тушонку на «чорний день», хтось 
відразу віддає дітям. Ми дізналися 
історію про чоловіка – далекобій-
ника, якому вона допомагає швид-
ко приготувати обід у дорозі. Три 
веселі дядьки розповіли історію, 
що на рибалку їздити без наших 
консервів, то взагалі остання спра-
ва. Ми немало подивувалися з того 

поєднання, але, щоб ви знали, то 
така прикмета у рибалок: взяв до-
статньо закуски – буде кльов.

 А ще неймовірно вразила історія 
родини із Ничипорівки  - наших 
пайовиків подружжя Семеняк. Ра-
зом вони виховали аж семеро діто-
чок: 5 синів і двоє донечок. Тому 
наші вироби для такої родини – на 
один обід. Діти розлетілися по світу, 
а Любов Степанівна про фото діто-
чок каже: «Ось наш іконостас!». У 
цій родині вже семеро онуків і теж 

6 хлопців і одна дівчинка, а на літо 
вони у бабусі в Ничипорівці. А світ-
лини справді схожі на іконостас, 
бо для батьків діти - то і щастя, і 
радість, і все життя. Колись обов’яз-
ково напишемо окрему розповідь 
про цю родину. Щиро бажаємо і цій 
великій сім’ї, і всім нашим пайови-
кам щасливого життя, підтримки 
рідних і близьких, дякуємо їм за 
співпрацю і хочемо, щоб у родинах 
панували злагода і благополуччя!
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«Торгова марка «П’ятачок» 
вирішила підтримати своїх спо-
живачів безпрецедентною акцією- 
знижками на всю лінійку наших 
м’ясних консервів. Чудово усвідом-
люючи, як непросто зараз більшості 
родин через пандемію і тривалий 
карантин, скільки людей знахо-
дяться у вимушених відпустках, ми 
вирішили провести акцію «М’яс-
ний комплімент від «П’ятачка». За 
умовами акції ТМ «П’ятачок» за-
проваджує знижку на усю лінійку 
наших вишуканих тушонок на 10-
20% . 

Уже впродовж п’яти років ми 
випускаємо різні види консерв. За 
цей час асортимент значно змінив-
ся, вивчаючи попит, ми поступово 
зрозуміли, що споживач шукає що-
разу чогось нового і тому намагає-
мось відповідати вимогам. При цьо-
му незмінними залишаються висока 
якість сировини, повна відповід-
ність ДСТУ чи ТУ, безпечність та 
смакові якості продукції. Будемо 
раді, якщо наш крок допоможе по-
купцям у цей непростий час», - ко-
ментує акцію фінансовий директор 
Групи компаній «Нива Переяслав-
щини», куратор напрямку м’ясопе-
реробки Олександр Кучер.

Запрошуємо вас до мережі ма-
газинів нашої фірмової торгівлі, 
також шукайте нашу продукцію на 
полицях великих супермаркетів, а 
ми будемо раді пригостити вас чу-
довими виробами.

Чого тут тільки немає: консер-
ви м’ясні: «Свинина по-домашньо-
му», «Свинина ніжна», «Свинина 
туристична», «Свинина тушкована 
ДСТУ», «Закуска апетитна»,  – все 
це у півкілограмових баночках, для 
обіду великої родини, а ще невелич-
ка трьохсотграмова баночка «Ту-

шонка зі свинини», чудово підійде, 
якщо у вас пікнік на самоті.

 Паштети: «Домашній», 
«Пікантний», «Бутербродний» – 
знадобляться, якщо ви шанувальник 
канапок чи бутербродів. Бутерброд 
із ними та малесенький шматочок 
солоного огірочка будуть гарним 
доповненням до борщу чи супу, або 
перекусом, коли їсти не хочеться, 
але посмакувати чимось ти зовсім 
не проти. 

Багатьом також смакуватимуть 
каші із м’ясом. Тут наші виробники 
підготували для споживачів і «Кашу 
перлову зі свининою», і «Кашу гре-
чану зі свининою»,  готуємось ви-
пускати ще рисову. 

Відбірне м’ясо для гурманів 
скуштуйте у наших шинках - 
«Делікатесна» та «Переяславська». 
Традиційне українське блюдо із 
цільного шматочка м’яса із сіллю, 
перцем та спеціями. 

Ну і вже зовсім для любителів - 
консерви «Язик святковий в желе». 
Якщо ви намагаєтесь схуднути піс-
ля зимових свят, то ви його обов’яз-
ково вподобаєте, особливо, коли 
до нього зробити легкий овочевий 
салат. І все це із найкращого м’яса, 
вирощеного нашими технологами, 
із використанням найпоживніших 
збалансованих кормів і любовно 
приготовленого майстрами «м’яс-
них страв».

Ситуація із коронавірусом по-
ступово стабілізується, тому щиро 
бажаємо всім наповненого, здоро-
вого і смачного життя.

Заходьте по «М’ясний ком-
плімент від «П’ятачка» і нехай 
він допоможе нам всім пережити 
цей непростий час. 

Приємного всім апетиту!

М’ЯСНИЙ КОМПЛІМЕНТ ВІД «П’ЯТАЧКА»

Зима, що нарешті вступила у свої права, 
тріскучі морози, тривалі зимові вечори – чудо-
вий час для того, щоб спробувати усю лінійку 
нашої продукції смаколиків у банці.

Смакота!
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У пригорщах несу тобі весну

І квітів аромат, і ніжність неба,

І крапельки роси на тонких стеблах,

Аби відчув п’янку оцю красу.

Нехай земля зрадіє цьому сну,

В календарі ж зимі ще бути треба.

У пригорщах несу тобі весну,

І квітів аромат, і ніжність неба.

А я до ранку знову не засну,

Тепла чекати – це душі потреба.

Не повертай мені назад мої пів неба

І зливу почуттів моїх рясну.

У пригорщах несу тобі весну…

15.01.2019 
Алла БОГУШ 
Бориспіль

КОХАННЯ милувалося собою,

пишалося і губки надувало,
робило кнікенс і в стакані із водою

йому себе було занадто мало...

В люстерко заглядало, посміхалося,

чекало поцілунків і поклонів,

від страсті в теплий вечір відцуралося

і відхрестилося від різних забобонів...

Але прийшла любов, заговорила,

волосся хтиво скинула з чола,

погладила коліна і так мило
у ліжко поряд спати прилягла...

Кохання не пручалося, терпіло

любові шепіт і шалений жар
і щоки, що немов вогонь горіли,

вустами розливаючи нектар...

Задумалось кохання і заснуло..,

любов на нього зверху прилягла,

а вранці сонце постіль розгорнуло

і спопелило їх.. обох.. до тла...
5.01.2021 Юрій ТолкачЯготин

Цей день, що 
зиму зігріва 

теплом!

Група компаній «Нива Переяславщини» багата не лише виробничими здобутками. Тут працюють справж-
ні професіонали своєї справи, нерідко цілі родини або закохані пари. Саме їх ми вітаємо з прийдешнім Днем 

Святого Валентина, і, найперше, наших сміливців, які надали фото до святкового коллажу. Це - Андрій Клименко 
та Євгенія Мірошниченко (фото на 1 стор), а також на 7 стор: Оксана та Василь Лесь, Василь Варченко та Юлія 
Павлик, Віталій та Галина Сахно, Лідія та Григорій Адаменко, Віталій та Євгенія Коваленко, Роман та Дар'я 
Головань, Олександр Левченко та Олександра Тарасюк(зліва-направо, згори-донизу)... Зичимо їм та іншим зако-

ханим зберегти найтендітніше та найпрекрасніше із почуттів - Кохання! З Днем Святого Валентина усіх вас!



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

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

МАГіЯ!

Веселе і радісне 60-річчя зустрів 
18 січня Кузло Михайло Степа-
нович з  с. Двірківщина. 

Приєднуємося до усіх побажань 
і просимо прихильності долі до 
ювіляра! 

 

Плашкова Лідія Григорів-
на з Козлова зустріла віхову 
60-річну дату у житті 3 січ-
ня. 

Хай Ваші наступні ювілеї 
будуть іще світлішими і 
радіснішими! 

 
Артишук Варвара Андріїв-

на  з Двірківщини відзначила 
чергову вагому життєву дату 
на самому початку року. 

Нехай до неї завітає ще 
багато нових ювілеїв, а су-
проводжують у житті Віра, 
Надія і Любов! 

Нехай полинуть наші 
святкові віншування в сонячну 
оселю Постернак Катерини 
Петрівни, яка 12 січня в Ру-
санові відзначила 70-річний 
ювілей! 

Хай теплим сонячним світ-
лом і любов'ю будуть зігріті усі 
Ваші дні на землі!

Іще 22 листопада зу-
стрів 70-ліття Стась Пе-
тро Степанович з Гостро-
лучча! 

Проте свято триватиме 
доти, доки про нього пам'я-
тають, тож бажаємо іще 
раз  невичепного оптиміз-
му, миру і радості!

Завітало 28 січня 70-річчя 
до господи, де мешкає Бубела Віра 
Степанівна (Капустинці). Бага-
то було щедрих привітань, та хо-
четься вкотре побажати ювіляр-
ці триматися життя, рідних та 
друзів. 

Щоб ми через десятки років 
мали нагоду знову здоровити 

Вас !

Грицай Ніна 
Олексіївна з Сомкової Доли-
ни від 25    січня  розміняла 
восьмий десяток літ! 

Хай він буде не останній 
у вашому житті, і хай Бог 
оберігає Вас своєю Милістю 
до наступних світлих ювілеїв!

Савченко Ольга Ми-
хайлівна з Гостролуччя має 
за плечима 80-річний ювілей, 
з чим ми її вітаємо і зичимо 
з висоти своєї життєвої му-
дрості бачити тільки світлі 
тони. 

Хай будуть добрими при-
ятелями міцне здоров'я і до-
бробут!

Нехай полинуть наші зи-
чення до Романчук Лідії 
Андріївни з Вознесеньського, 
яка перейшла 80-річний жит-
тєвий рубіж на самісінькому 
початку року. 

Хай буде мир у серці і країні, 
хай буде щастя у родині! 

Любомирівка - наша 
ювілярка Радкевич Марія 

Федорівна - саме тут 
візначила своє 80-річчя 11 
січня. 

Ми теж з приємністю 
приєднуємося до привітаь 
рідних і близьких та ба-
жаємо росяних світанків на 
довгі літа у щасті!  

Бадун Ганна Ге-
расимівна з Паришкова-
приймала вітання з нагоди 
80-річчя 7 січня!  Низький 
вам уклін, шановна, і щира 
вдячість за усе добро, посіяне 

Вами за всі ці роки!

Марусяк Марія 
Петрівна приймала він-

шування з нагоди ювілею у 
Двірківщині. Довго звучали 
вітання на її честь, а ми хо-
чемо просити у Всевишнього  

людського щастя!

 Шквірко Ганна Сте-
панівна та Лугина Лідія 

Василівна  з Двірківщини 
відзначили 85 у середині січня! 

Зичимо дочекатися  нових 
ювілеїв, а панують хай  у жит-

ті Віра, Надія і Любов! 

 Ряба Галина Іванів-
на  з Русанова та Молоштан 
Марія Яківна зі Студеників 
відзначили днями 85-річччя. 

Нехай до вас завітає ще 
багато нових ювілеїв у мирі, 
доброму здоров'ї і достатку! 

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

Не знала, що саме так треба сміт-
тя збирати. Та й взагалі не замислю-
валася, що віник так важливий в го-
сподарстві.

Гребінець, ножниці і віник — це 
три предмети, які є в кожному бу-
динку! З їх допомогою можна не 
тільки навести порядок в домі і на 
голові, але й привернути до себе 
удачу!

Головне — знати деякі тонкощі, 
а ще — вірити в те, що все вийде! 
Скажете, що все це — дурниці? А я 
скажу — що правда в цьому є!

Ось наприклад, взяти віник. Так 
сталося, що близько трьох місяців в 
моїй квартирі його не було! Старий 
і пошарпаний давно на звалищі, а 
новий купити все ніяк не доходили 
руки! Навіщо? Адже в будинку є пи-
лосос, можна обійтися і без віника!

У період відсутності цього пред-

мета в будинку, все якось не лади-
лося: гроші поділися незрозуміло 
куди, з чоловіком постійно сварки 
відбувалися, та й взагалі атмосфера 
в квартирі була так собі!

Якось я подрузі поскаржилася 
на брак грошей і на те, що вони ку-
дись діваються постійно! Ось вона і 
запитала: «А у тебе віник як вдома 
стоїть? Ручкою вниз чи ручкою вго-
ру?».

Ви не уявляєте, якими очима 
вона на мене глянула, коли дізнала-
ся, що віник в моєму будинку вза-
галі відсутній. Здавалося, вона го-
това була покрутити пальцем біля 
скроні, але мабуть, виховання цього 
не дозволило. Подруга обмежилася 
тільки словосполученням: «Ти що, 
очманіла? Як віника немає? Ну ти 
даєш!»

Після цього, прийшовши додо-

му, і відчуваючи себе злегка «оч-
манілою», я «полізла» в інтернет, 
щоб прочитати, що ж такого важ-
ливого таїть в собі простий віник. 
Кількість інформації мене здиву-
вала. З усіх джерел мчала думка в 
маси: віник у господарстві повинен 
бути!

Без нього ну ніяк. Коротше кажу-
чи, в той же день я пішла і придба-
ла найкрасивіший віник в магазині, 
урочисто внесла його додому. Про-
робивши всі необхідні ритуали, по-
ставила його догори ногами і стала 
чекати, що ж буде далі!

Через пару днів я забула, про 
своє придбання. Домашні клопоти, 
діти і всі справи. Після закінчення 
декількох тижнів, сидячи за чаш-
кою кави, підбила підсумки. Мені 
було радісно,   адже в цьому місяці 
вдалося відкласти деяку суму гро-
шей на відпочинок.

Так само вдалося позбутися від 
нежиті і кашлю у дітей, не вико-
ристовуючи антибіотик. А головне 

— чоловік зранку, йдучи на роботу, 
замість звичайного, недбало кину-
того «Бувай», поцілував і ласкаво 
сказав: «До вечора»!

Відкривши комору, погляд впав 
на віник, який гордо стояв в кутку 
догори ногами … «Невже й справді 
діє?» — майнула думка в моїй го-
лові.

Після хвилинного споглядання 
кута, я поспішила «залізти» в ін-
тернет, а вже через кілька хвилин 
бігала з віником і обмітала всі кути, 
примовляючи рекомендовані фрази: 
«Бруд вимітаю, достаток залучаю»!

Хтось скаже, що все це нісеніт-
ниця! Комусь здасться, що все це 
бабусині казки, або простий збіг! 
Але, скажу я вам: «Кожен сам вирі-
шує, що правда, а що ні! І кожен сам 
вирішує у що вірити!»

Бажаю, щоб у кожного з нас в бу-
динку жила удача, не покидало здо-
ров’я і водилися гроші!

Віник — найкраща зброя 
проти безгрошів’я і невдач!


