
   Виробник  і пайовик : щоб зв'язок між нас не зник!
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Чарівні панянки!
В імені жінки так багато таємничого і принадного, що перехоплює подих, у погляді жінки – така глибина, що хочеться купа-

тися у Ваших очах, у посмішці жінки стільки чарівності, що забракне мудрості, щоб її розгадати. У серці жінки стільки тепла, 
що його вистачає на дітей і чоловіка, і  на весь цей бентежний світ. Ваше ім’я  – прекрасна музика, Ваш погляд -  дарунок неба, 
ваша посмішка – дотик янгола. І ми готові зробити все, щоб наші серця билися в унісон. 

Будьте благословенні і кохані, будьте здорові і задоволені, будьте оточені успіхом і чоловічою увагою! Нехай здійсняться Ваші 
найпотаємніші мрії, а ми готові працювати і жити  заради Вашого щастя!

Від імені чоловіків Групи компаній «Нива Переяславщини» Олександр Мостіпан

стор 4

ЖІНЦІ!
Зазирає весна у вічі,
 І шукає у них Тебе,
Тихо березень дні відлічить,
Зимній спокій мій украде.

Зазирає весна у вікна,
Всюди нишпорить по кутках,
Грає зайчиком на повіках,
Мов сполоханий ранній птах.

Зазирає весна у душу,
І шукає у ній – себе,
Розбудити тебе я мушу,
І боюся торкнутись тебе.

Я стою біля твого ложа,
І  прошуся до тебе в сни.
Прокидайся, бо я не можу,
Вберегти тебе від Весни!

З любов'ю Михайло Нанінець
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КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

НА «НИВІ»  - ДЕНЬ ПОРОСЯТИ 
У перший день весни відзначають 

дивовижне свято – День поросяти. 
«Нива Переяславщини» поча-

ла розвиток тваринницької галузі 
більше 15 років тому, ось як про це 
каже засновник компанії Олександр 
Мостіпан: «У 2005 році зробили 
ставку на виробництво свинини і 
працюємо над цим і надалі, незаба-
ром введемо в експлуатацію 12 -й 
комплекс. Вивченням цієї справи я 
займався рік. Побував на підприєм-
ствах в Німеччині, Голландії, Фран-
ції – ніде не знаходив оптимально-
го варіанту: то обладнання дороге, 
то технологія недосконала – не міг 
визначитися, з ким почати співпра-
цю. Аж якось мій друг посол прочи-
тав у газеті інформацію про їхній 
найсучасніший свинокомплекс. Те, 
що я там побачив, мені сподобалося. 
Власницею ферми була жінка, яка 
поділилася досвідом: у цій галузі 
головним є генетика свиней, техно-
логії та менеджмент. Обладнання 
і поголів’я найкраще було в Данії. 
Тоді ж ми придбали у датської ком-
панії-виробника обладнання на 1,2 
млн євро. Це була найбільша угода з 
країною, де тільки відкривалося по-
сольське представництво Данії. Тож 
наступного 2006 року до нас навіть 
приїжджав принц Данії Фредерік. З 
того часу я жодного разу не пошко-
дував, що зупинився саме на ньому. 
Нині ми виробляємо високоякісний 
і смачний продукт для столу україн-
ців, забезпечуємо високу заробітну 
плату майже двом тисячам праців-
ників, ми стали другими в Україні у 
галузі свинарства. Збудували 11 сви-
нокомплексів і готуємось запустити 
12,  а свинарство є пріоритетом».

 Шість років у данського фермера 
працював нинішній директор Гру-
пи компаній Віталій Шакель: «Вва-
жаю, що поросята – це дуже цікаві, 
я б сказав соціальні тварини, вони 
тонко відчувають ставлення до себе 
і віддячують господарю добрими са-
мопочуттям. На комплексі створені 
всі умови для тварин: збалансова-
ний та якісний корм із рослин, ви-
рощених на полях Київщини, тепла 
підлога, температура у приміщенні, 
залежно від віку поросят, вентиля-
ція та автоматична подача корму. 
У проекті свинокомплексів зібране 
все найсучасніше, що є на сьогодні у 
свинарстві. Глибокий науковий під-
хід і модернізація виробничого про-
цесу дозволяють забезпечити високі 
показники, саме тому господарство 
має одні із найвищих показників 
продуктивності не тільки за україн-
ськими, а й за європейськими мір-
ками».

 Нині тваринами опікується біль-
ше 240 працівників комплексів, про 
організацію роботи із таким вели-
ким поголів’ям говоримо із голов-
ним технологом з тваринництва, 
теж «данцем», Андрієм Клименком. 
Тривалий час він пропрацював у 
Данії у фермера, який нині поста-
чає племінне поголів’я для наших 
комплексів. «Працювати на такій 
роботі і не любити тварин – немож-
ливо, тому усі наші працівники по-
росят люблять, особливо малень-
ких. Найважчий період - відлучення 
від свиноматок, це завжди і найтри-
вожніший час для працівників. 17 
200 свиноматок – це першооснова 
для усієї подальшої роботи, усі мами 
повинні перебувати у гарних ком-
фортних умовах і ми їх створюємо. 

Багато серед працівників випуск-
ників та студентів профільних фа-
хових закладів, коледжів Золотоно-
ші, Козельця, Тульчина, Путивля 
та Білоцерківського національного 
університету. У технологів така ро-
бота, що не можна сказати, що ти 
вмієш і знаєш все, потрібно постій-
но вчитися і рости, а для тих, хто 
любить свою професію – це не про-
блема. У день поросяти обов’язково 
додамо нашим улюбленцям ігра-
шок, вони залюбки ганяють м’яча і 
люблять гратися», - зазначає Андрій 
Клименко.

МИ-САМОДОСТАТНІ
ВЛАСНЕ РОСЛИННИЦТВО за-

довольняє потреби Групи компаній 
«Нива Переяславщини» в сировині 
для виробництва комбікормів та на-
дає можливість заробляти на прода-
жу зернових культур.

Група компаній «Нива Пере-
яславщини»  володіє ВЛАСНИМ 
ЗАБІЙНИМ ЦЕХОМ І ЦЕХОМ  З 
ВИРОБНИЦТВА М’ЯСНОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ.

СТВОРЕНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ 
дозволяє Групі компаній «Нива Пе-
реяславщини» контролювати якість 
кінцевої продукції на всіх рівнях 
виробничого процесу, а також з до-
помогою управління ефективністю 
на кожному етапі виробництва до-
сягати високих показників рента-

бельності.
МИ-ВІРНІ ПАРТНЕРИ

Група компаній протягом 23-х 
років УСПІШНО ПРАЦЮЄ З ГРО-
МАДАМИ, НА ТЕРИТОРІЇ ДВОХ 
РАЙОНІВ - БРОВАРСЬКОГО ТА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО Київської 
області. Все починалося з 500 га 
землі, а в даний час загальна площа 
в обробці становить понад 23 000 
га ріллі, більше 6000 орендованих 
нами паїв у громадян, які довірили 
нам свої землі.

Уклавши більше 8 тисяч довго-
строкових договорів оренди, з 2015 
року Група компаній пішла назу-
стріч пайовикам, піднявши орендну 
плату з 5% до 9% від нормативної 
грошової оцінки землі, в 2017 році 
до 11%, в 2019 році - до 12%.

МИ-ЧЕСНІ ПЛАТНИКИ
Група компаній «Нива Переяс-

лавщини» здійснює відрахування 
податків та зборів до бюджетів різ-
них рівнів, що дає змогу оцінювати 
підприємство як «бюджетоутворю-
юче», яке знаходиться в рейтингу 
ТОП-20 найбільших платників по-
датків серед аграрних підприємств 
України. Протягом 2019 року Гру-
пою компаній «Нива Переяслав-

ЗАПОРУКА	УСПІХУ	«НИВИ»!	ми!
Група компаній «Нива Переяславщини» являє собою вер-

тикально-інтегровану бізнес-модель, що дозволяє реалізува-
ти стратегію ефективного розвитку компанії з максимі-
зацією доданої вартості на всіх етапах бізнес-процесу: 
вирощування та зберігання зернових - виробництво ком-
бікормів - відгодівля свиней - забій та м’ясопереробка - ре-
алізація продукції ТМ «П’ятачок» у власній торгівельній 
мережі та через дистриб’юторів

НАМ-23!

Будівництво схоже на великий му-
рашник, особливо на начальних 
стадіях. Але це тільки на перший по-
гляд – незрозумілий хаотичний рух, на-
справді, тут все чітко за планом, жод-
ного кроку від проекту із дотриманням 
норм і строків. Під чітким наглядом 
багаторічного шефа будівельної галузі 
компанії -  Анатолія Федоровича Єшен-
ка та його майбутньої зміни – Віталія 
Божка - кипить робота. Грандіозне бу-
дівництво складається із десятків мен-
ших майданчиків, у кожного із яких 
свій графік і свої особливості. Це, мож-
на сказати, перша черга майбутнього 
м’ясопереробного заводу, вимріяного 
і керівництвом, і співробітниками, бо 
«Ниві Переяславщини» давно тісно у 
межах кількох переробних цехів. Нове 
ж виробництво буде супер автоматизо-
ваним, надновітнім, високотехнологіч-
ним і лояльним до довкілля. Саме тому 

БУДІВЕЛЬНИКИ УМІЮТЬ ДИВУВАТИ
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НАМ-23!

щини» сплачено до бюджетів всіх 
рівнів понад  200 млн гривень, про-
тягом 2020 року  сплачено  понад  
300 млн гривень.

МИ-ОПОРА
З моменту заснування соціальна 

відповідальність і допомога місце-
вим громадам є одним із пріори-
тетів роботи Групи компаній.

БЛАГОДІЙНІСТЬ – це найви-
щий рівень соціальної відповідаль-
ності в діяльності компанії. Влітку 

2015 року було створено Благодій-
ну організацію «Благодійний фонд  
«Нива Переяславщини». Протя-
гом діяльності благодійного фон-
ду надано благодійну допомогу 

РОДИНИ КОМПАНІЇ!

в розмірі понад  43 000 000 грн, а 
саме: пайовикам за їх особистими 
зверненнями, місцевим громадам, 
навчально-виховним комплексам, 
дошкільним навчальним і спортив-
ним закладам, лікарням, районним 
управлінням соціального захисту. 
Безкоштовно надається продукція 
власного виробництва на харчуван-
ня дітей в навчальних закладах.

МИ-СУЧАСНІ
У рамках УПРАВЛІННЯ ЕНЕР-

ГОЕФЕКТИВНОСТІ, компанія 
побудувала й вдало експлуа-
тує 13 сучасних біокотелень на 
соломі (виробництва компанії 
«Maskinfabrikken Faust ApS», 

Данія), які дозволя-
ють повністю відмо-
витися від викори-
стання природного 
газу. Екологічно чи-
стої  теплової енер-
гії цілком вистачає 
для безперервної ро-
боти  всіх свиноком-
плексів компанії.

МИ-МОДЕР-
НОВІ

У 2017 році в 
с. Переяславське  

побудовано СУЧАСНІ ОЧИСНІ 

СПОРУДИ для очищення виробни-
чо-побутових стоків, які відповіда-
ють європейським стандартам. 
Виготовлення, монтаж та встанов-
лення обладнання виконані провід-
ною компанією Європи в даній га-
лузі  «Schneider  Abwassertechnik  
GmbH», Австрія.

На свинокомплексах  виробничі 
стоки  надходять в технологічний 
трубопровід з видалення гною (са-
мопливна система), а далі в ціль-
нобетонні  лагуни (жижезбірники), 
вироблені по технології та розрахо-
вані по типу каналізаційної систе-
ми із запасом, яка застосовується 
при забезпеченні роботи каналізації 

великих міст. Таким чином лагуни 
забезпечують повну екологічну та 
санітарно-епідеміологічну безпеку.

МИ-БЕРЕЖЛИВІ
Гній з лагун вивозиться на поля 

Групи компаній, згідно схеми, роз-
робленої Київським обласним дер-
жавним проектно-технологічним 
центром охорони родючості грунтів 
і якості продукції, їх рекомендацій 
і проведеного аналізу грунту.   В 
результаті проведеного аналізу з 
визначення бонітету  грунтів та 
оцінки їх стану по бальній системі, 
маємо явне покращення стану грун-

ту. На початковому етапі до внесен-
ня гною було 67 балів, після багато-
разового внесення бонітет виріс до 
значення  76 балів.

МИ-ДАЛЕКОГЛЯДНІ
В планах компанії побудувати 

найсучасніший  м’ясопереробний 
завод потужністю забою 240 голів/
годину, який буде сертифікований 
за європейськими стандартами.

МИ-МОЛОДІ

НАМ 
ЛИШЕ-23!

розпочинається воно не із основних, а 
з допоміжних потужностей, що забез-
печуватимуть усі ці вимоги: безпечно, 
якісно, надійно, екологічно і високо-
технологічно. 

Щотижня на майданчику великий 
збір, присутні керівники усіх служб. 
Будівельники доповідають про зробле-
не, показують обсяг виконаних робіт. 

Це потім усе це стане одним під-
приємством із рендерінгу, це тут виро-
блятимуть високомаржинальний про-
дукт – м’ясо-кісткове борошно та жир. 
Як високопротеїнова сировина борош-
но використовується у виробництві 
кормів для наших домашніх улюблен-
ців(petfood), а жир  -  у косметичній та 
біодизельній промисловості. Але це 
згодом,  нині тут усе у владі будівель-
ників.

 Новітнє виробництво передбачає і 
таке ж будівництво, тому вже зараз ве-
дуться роботи із будівництва очисних 
споруд. «Нива Переяславщини» уже 
має досвід будівництва та експлуатації 
очисних споруд, бо такі ж уже майже 
п’ять років працюють та очищають 

стоки від цехів м’ясопереробки та села 
Переяславське. Складається очисна 
споруда із двох частин: приміщення, де 
встановлено обладнання та двох вели-
ких суцільнобетонних ємностей – вну-
трішнього та зовнішнього кілець біоре-
актора, один уже готовий, інший ще у 
риштованні. Нехай вас не лякає грізне 
слово біореактор, бо в ньому житимуть 
дуже миролюбні мікроорганізми, які 
поїдають шкідливі відходи нашої жит-
тєдіяльності. Різниця між реакторами 
тільки в тому, що новий значно потуж-
ніший і сучасніший. Очистка води так 
само буде багатоступеневою із викори-
станням механічних, хімічних та біо-
логічних способів очищення. Але до 
цього ще далеко. 

Тут же будується водопровідно-насо-
сна станція, потрібна для переміщення 
води, до речі із цегли, яку будівельни-
ки привезли зі складів, що розбирали 
у селі Переяславське, водойма для по-
верхневих вод,  поруч із нею – пожеж-
на водойма для дотримання усіх вимог 
безпеки. 

Найбільша споруда – самі виробничі 
приміщення рендерінгу, тут поки тіль-
ки перша черга, поруч  фундаменти і 
для надійності забиваються сваї, мон-
туються металоконструкції. Зроблено 
фундаменти під КПП, всього зараз пра-
цює на майданчику 70 будівельників та 
багато великої техніки, бо будівництво 
вражає масштабами. Порядкують на 
будівництві виконроб Богдан Володи-
мирович Кучеренко, майстри будівель-
но-монтажних робіт Євген Вікторович 
Тимошенко, Микола Федорович Копій-
ка, геодезист Олександр Петрович Ле-
щенко. Всі роблять спільну командну 
роботу. 

  «Переконаний, що подібне вироб-
ництво – рідкість в Україні. Його осо-
бливість у тому, що сировина для ви-
робництва продуктів рендерингу не 
буде зберігатися, вона буде переробля-
тися «із коліс», із м’ясокомбінату до 
рендерінгу вона поступить впродовж 
15-30 хвилин, тобто свіжа, щойно обрі-
зана сировина, відразу надійде на пере-
робку. Потужність переробки з лихвою 

покриватиме потреби заводу, ми маємо 
ще значний запас міцності.  На етапі 
обговорення довго аналізували пропо-
зиції зарубіжних партнерів щодо об-
ладнання і зупинилися на технологіях 
та виробництві фірми Haarslev, яка уже 
120 років експортує свої здобутки у всі 
держави світу. 

Нині ми на етапі будівництва пара-
лельно і основних, і допоміжних примі-
щень, кожен етап якого ми контролює-
мо. На цей проект використані кошти 
ЄБРР та МФК, тому все від початку 
будівництва і впродовж усього його 
функціонування буде під контролем 
керівництва компанії та наших фінан-
сових донорів. Уже підібрано персонал 
рендерінгу, а навчання вони пройдуть 
безпосередньо на заводі, що поставля-
тиме нам обладнання, чекаємо лише 
нормалізації ситуації із коронавірусом, 
- зазначив директор Групи компаній  
Віталій Шакель, перебуваючи безпо-
середньо на будівельному майданчику 
нового виробничого підрозділу.
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Більшість із них живе у селі, 
але є такі, що мешкають у район-
них центрах і навіть у Києві. Біль-
шість мають поважний вік, але є і 
зовсім юні, кому пай дістався у спа-
док. Більшість жінок, але є і дуже 
серйозні чоловіки. До всіх своїх 
партнерів -  землевласників «Нива 
Переяславщини» ставиться із вели-
кою повагою. Про систему роботи 
із ними розповідає директор Групи 
компаній Віталій Шакель: 

- «У «Ниви Переяславщини» 
практично немає у оренді земель 
державної власності, весь земель-
ний банк, а це 23 тисячі гектарів 
землі – це оренда паїв у людей.  
Шлях, який ми пройшли у стосун-
ках із землевласниками, сьогодні 
уже вимірюється навіть не кіломе-
трами, а роками. Ми йшли від орен-
ди перших паїв на Згурівщині і до 

кукурудзи вартістю 5 тисяч гривень 
за тонну. Нині ринкова вартість 
пшениці становить 8 500 гривень, а 
кукурудзи трохи більше восьми ти-
сяч гривень,  я вважаю, що  три ти-
сячі гривень економії на кожній тон-
ні - це гарні капіталовкладення для 
пайовиків і можливість, хоч десь на  
чомусь зекономити, тому ми раді 
підтримати наших партнерів таким 
чином. 

Нашою програмою лояльності 
передбачено також надання 1 ящика 
тушонки на пай, ми спілкувалися із 
землевласниками, вони задоволені 
таким подарунком, люди дякува-
ли, однак внаслідок технологічних 
процесів видача смаколиків у банці 
затягнулася на тривалий час, дехто 
отримував подарунок уже в кінці 
грудня, хоча виплату орендної пла-
ти ми завершили до 1 листопада. 

ПАЙОВИКАМ-

стійких партнерських відносин, які 
маємо наразі. Ці стосунки постійно 
вдосконалюються, бо змінюються 
обставини нашого життя. Основ-
ним видом взаємовідносин є фінан-
сові розрахунки, саме із них усе 
починалося. Загалом тільки на паї 
«Нива Переяславщини»  за 2020 рік 
заплатила більше 70 мільйонів гри-
вень: 57 мільйонів гривень, які ми 
виплатили безпосередньо землев-
ласникам, ще 12, 2 мільйони надій-
шло до місцевих бюджетів – це  
тільки ПДФО із паїв. Із цієї ж суми 
також більше мільйона заплачено 
на утримання нашої армії в якості 
військового збору. 

Коли я говорю про удосконален-
ня цих стосунків, то маю сказати, 
що основна частина коштів випла-
чується на карткові рахунки і це 
значно простіше для наших бухгал-
терів, але ми також ідемо назустріч 
побажанням людей і виплачуємо 
оренду готівкою.  

Так само за цей час  сформува-
лися наші підходи до видачі зерна 
у натуральній формі, бо багато сіль-
ських жителів утримують госпо-
дарство. Якщо говорити про вигоду 
таких стосунків, то варто зазначи-
ти, що всього жителі отримали 500 
тонн пшениці та майже стільки ж  

Така ситуація нас ніяк не влашто-
вує, тому у цьому році було ухва-
лено рішення розпочати реалізацію 
нашої програми лояльності уже з 
лютого. Отже зараз триває процес 
видачі тушонки. До речі, популяр-
ність цього виду продукції – сезон-
на і більшість покупців купують її 
також взимку чи навесні. 

Ми щиро вдячні нашим пар-
тнерам пайовикам за багаторічну 
довіру, цінуємо цю співпрацю і 
прагнемо якомога повніше викону-
вати взяті на себе зобов’язання». 

Цього разу видавали консерви у 
Студениківській громаді, у селі Коз-
лів, люди дивувалися, що так зарані, 
але були дуже задоволені, одна бабу-
ся нас навіть пригостила яблуками, 
а двом дівчаткам ми пообіцяли, що 
їх світлини потраплять до газети. 
Супроводжувала нас адміністратор 
по селу Галина Миронівна Серга.
Кожну господу вона знає, і її теж усі 
чекають, бо якщо вона приходить 
– значить «Нива» щось даватиме. 
Щиро бажаємо нашим пайовикам 
міцного здоров’я, затишку у оселях, 
гарного і щасливого життя. І якщо 
наша співпраця вимірюється рока-
ми, нехай це будуть роки благопо-
луччя і процвітання - і пайовиків, і 
«Ниви Переяславщини», і України.

РОКАМИ 
СПІВПРАЦЯ

ВИМІРЮЄТЬСЯ 

 У Групи компаній «Нива Переяслав-
щини» розпочався новий відлік часу, 
ще один рік нашої активної співпраці 
із пайовиками. Якби ми взялися створювати портрет пайовика, то ви 
були б здивовані тим, які ми різні. Наші пайовики живуть у двох об’єд-
наних районах Київщини: Броварському та Бориспільському, у окремих 
громадах. Всього їх шість тисяч і для того, щоб зібрати їх всіх разом, 
мабуть, потрібен цілий стадіон, тому, на жаль, такої події не ста-
неться...
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Наші пакуночки роз’їхались по 
селах, а нас із директором Благодій-
ного фонду Миколою Федоровичем 
Шевченком доля занесла до Студе-
ників, саме там ми і почули вислів 
про День народження. 

У центрі села нас зустрічає со-
ціальний працівник із 28 річним ста-
жем роботи Лідія Григорівна Довго-
рук. Вона не те, що знає кожного зі 
своїх підопічних, вона пам’ятає всі 
їх дні народження напам’ять. 

Першою зустріла нас Валентина 
Сергіївна Зленко. Досконала росій-
ська мова відразу виказала корінну 
росіянку, що згодом і підтвердилось. 
Народилася Валентина Сергіївна у 
місті Ангарськ, що на великій річ-
ці Ангара. Донька поїхала вчитися 
до Ленінграда, а там зустріла свою 
долю і вийшла заміж за українця і 

умович, - було, коли виповнилося 
95, усі Студеники мене вітали, а які 
діти були у мене на дні народження, 
а як танцювали... Минуло два роки, 
а я, як зараз, згадую, ось зламав 
ногу не можу ходити, а все думаю 
про той день. Ви у газеті розмістіть 
моє фото із дітками, хочу залишити-
ся у пам’яті молодим і здоровим. А 
Мостіпану передайте, що він дуже 
хороша людина, а оцей дід буде зга-
дувать його до самої смерті. Усе у 
мене забрала старість, нічого не ли-
шила взамін, окрім пам’яті». 

Катерина Миколаївна Захарчук 
-  із 1928 року, живе разом із донь-
кою Наталею, яка багато років тому 
потрапила в автомобільну аварію. 
Доля не дуже жалувала родину, 
але, як каже Наталія: «Бог забрав у 
мене одне, натомість дав мені двоє 

батьків за собою покликала. Нині 
ні доньки, ні чоловіка вже нема на 
світі і потомственна російська дво-
рянка залишилася сама-самісінь-
ка у далекій  від Сибіру Україні. 
«Жити мені у Студениках дуже по-
добається, люди  гарні, співчутливі 
-  українці дуже добрий народ. А 
ваш Мостіпан, взагалі якийсь осо-
бливий, передайте від мене поклон 
і нехай серця, що зігрів він своїм 
теплом, повернуться йому щастям і 
благополуччям», - каже Валентина 
Сергіївна. 

 Наступним був Іван Наумович 
Сиса. Його вивезли до Німеччи-
ни шістнадцятирічним, дорогою 
із полонених вибирали робітників 
для німецьких заводів, а його до-
везли аж на північ Німеччини, 
доки не знайшлося роботи і йому. 
Він працював зварювальником та 
слюсарем, його невеликого зросту 
не вистачало, щоб дотягнутися до 
верстата і доводилось підставляти 
ящик. Та усі лихоліття полону він 
пройшов, потім служив у армії і 
додому повернувся аж у 1947 році. 
Нині йому майже 97, але він воліє 
говорити зовсім не про це,  він зно-
ву згадує День народження. 

«Найкраще свято, - каже Іван На-

-  живопис і поезію». І,  правда, сті-
ни рясно уквітчані живописними 
полотнами, неаполітанськими дво-
риками, де художниця ніколи не бу-
вала, морськими пейзажами. Коло-
ритними мазками летять на полот-
нах коні, дихає сонцем український 
степ, а у товстенному зошиті поруч 
із живописною музою живе її пое-
тична подруга, чекаючи поки хтось 
захоче її торкнутися. 

«Не заблукай на різнобіччях за-
плутаних доріг, шукай свій вихід 
на полицях серед старих цікавих 
книг», - каже нам художниця і пое-
теса Наталія Захарчук.

Софія Миколаївна Гейченко про 
наші відвідини каже, що це наче 
День народження щомісяця: зовсім 
чужа людина думає про те, щоб ти 
не лишився голодним, і вже летять 
до тебе посланці із подарунками. 
Гості є, подарунки є, от тобі і День 
народження. 

Нехай Бог береже добру людину, 
що влаштовує одиноким жителям 
щомісячний День народження, а 
його самого, у його День народ-
ження, як  і кожного дня, береже 
Бог, охороняє янгол-охоронець і за-
хищає від неприємностей людська 
вдячність!

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
ЩОМІСЯЦЯ

Саме такими словами зустріли 
нас наші давні знайомі, жителі сіл 
чотирьох районів Київщини,  до 
яких ми вже вдесяте приходимо у 

гості з подарунками. Не буде великою таємницею, якщо ми скажемо, 
що світ змінився, ми стали більш замкнутими, все менше ходимо в 
гості, все менше запрошуємо до себе. Часом люди, що живуть у сусід-
ній квартирі, зовсім одне про одного нічого не знають. Навіть село, що 
завжди було осередком гостинності і приязні, змінилося. Не додав оп-
тимізму і коронавірус, люди все більше віддаляються. А що вже казати 
про ту категорію мешканців, які залишилися самотніми, одинокими...

ВІД НАС
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Будівельники у  сільськогоспо-
дарській компанії «Нива Переяс-
лавщини» з’явилися дуже давно, 
у 2008 році. Тоді засновник Групи 
компаній Олександр Мостіпан піс-
ля будівництва другого комплексу 
зрозумів, що підрядники – то справа 
добра, але свої працівники – значно 
краща. Так принцип керівника: у 
нас повинно бути все своє -  посту-
пово зробив сільськогосподарську 
компанію схожою на самодостатній 
організм, у якому чітко розподілені 
функції і практично усе, що потріб-
но для життєзабезпечення, компанія 
робить сама. 

За дванадцять років роботи бу-
дівельна бригада перетворилася у 
масштабний і комплексний окре-
мий підрозділ.  Це команда -  власне 
будівельників, працівників бетон-
ного заводу у с. Переяславське Сту-
дениківської ОТГ та цеху із виго-
товлення решіток у с. Вознесенське 
Згурівської ОТГ, а ще електрики, 
сантехніки, водії, кранівники, ма-
шиністи екскаваторів, зварюваль-
ники, мулярі, сантехніки… Загалом 
кількість працівників коливається 

від 200 до 400 залежно від обсягу 
робіт. 

Одну із бригад будівельників ми 
застали за не зовсім властивою для 

них роботою. Здебільшого – вони 
будують, зараз – демонтують старі 
будівлі. Раніше тут були склади 
колишнього хлібокомбінату, нині 
вони вже морально застаріли, тому 
їх демонтують, натомість на цьому 
місці виростуть нові силосні склади 
сільськогосподарської продукції.

«Збільшення елеваторних потуж-
ностей уже на часі, змінилися наші 
вимоги до якості зберігання про-
дукції рослинництва і тепер старі 
склади, що вірою і правдою служи-
ли увесь час нашої роботи, повин-
ні бути замінені новим сучасним 
обладнанням із належною вентиля-
цією, необхідними температурни-
ми показниками зберігання зерна. 
Окрім того, ми збільшимо об’єм і 

полегшимо відвантаження зерна 
не тільки для перевезення на іншу 
дільницю, але і отримаємо мож-
ливість тут же вантажити його у 
вагони, бо маємо також і експортну 
складову. Зараз це тільки будівель-
ний майданчик, згодом матимемо 
сучасні високотехнологічні місця 
для зберігання нашої продукції. 
Таким чином до наявних у нас 143 
тисяч тон додасться ще  30 тисяч», 
- так про початок робіт зі збільшен-
ня елеваторних потужностей каже 
директор Групи компаній Віталій 
Шакель.

 Кожного дня на майданчику змі-
ни, вчора ще стояли склади, нині на 
частині приміщень немає даху, а всі 
матеріали не тільки акуратно скла-
дені, але й упаковані, припустимо, 
як цегла, що виявилася значно мі-
цнішою за сучасну і буде викори-
стана на іншому новому, ще більш 
грандіозному об’єкті «Ниви», бо 
демонтуючи будівельники прокла-
дають дорогу новому.

Всього тиждень - два і 12 бу-

дівельників під орудою виконроба 
Руслана Перцова, розібрали колиш-
ні склади, вивезли все, і віддали бу-
дівельний майданчик важкій техні-
ці для проведення земляних робіт. 
Про своїх робітників  виконроб 
каже із захватом: вправні, справж-
ні майстри, які можуть впоратися 
із найскладнішими завданнями. А 
вони, не дивлячись на всю склад-
ність своєї праці, кажуть, що без 
Бублика, вони ніяк би не впорались. 
А Бублик – це друг і охоронець бри-
гади, безпородний, але дуже відда-
ний пес, який і зараз щоденно, як 
по годиннику, приходить за п’ят-

надцять до сьомої до залізничного 
переїзду і чекає, що під’їде автобус 
із будівельниками.

Удачі вам, зодчі “Ниви”!

ВОНИ ПРОКЛАДАЮТЬ 
ДОРОГУ НОВОМУ
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 Кілька тижнів тому ангел-хра-
нитель села – Наталія Михайлівна 
Лидуниця звернулася до директора 
«Ниви Переяславщини» із прохан-
ням допомогти із придбанням ліків 
першої необхідності для  жителів 
села, склали необхідний перелік і 
ми примчали засніженими дорога-
ми Згурівщини із корисним пода-
рунком. 

Допомагали занести пакунки 
усі працівники старостату, бо ад-
міністративний центр села зосе-
реджений у одному місці. Дорогою 
говорили про зміни, які очікують 
жителів. Любов Сергіївна Коваль – 
багаторічний голова, нині староста, 
раділа, що пандемія пішла на спад і 
глядиш за місяць - другий люди по-
виходять на городи і де й дінеться 
хвороба. Бідкалася, що старезний 
холодильник, де зберігалися ліки та 
вакцини, геть відмовляється працю-
вати і конче потрібен новий. Дарма, 
що у селі тільки ФАП, але Наталія 
Миколаївна дбає, щоб усі діточ-
ки отримали щеплення вчасно. Це 
тільки перші щеплення роблять при 
народженні, а з двох місяців немов-
лята потрапляють до дбайливих рук 
сільських медиків і так до дорос-
лого віку. Саме тоді у старости та 
медиків з’явилося і друге прохання  
про новий холодильник. 

Про допомогу медичним закла-
дам говорить директор Групи ком-
паній Віталій Шакель: «Ми ро-
зуміємо, що Згурівська ОТГ щойно 
утворилася, знаємо з власного до-

свіду співпраці зі Студениківською 
ОТГ, які непрості ці перші півроку, 
коли тільки формуються бюджет-

ні відносини в громаді. Окрім того 
багато наших пайовиків, жителів 
села, користуються послугами міс-
цевих медиків. Це справді перша 
допомога у селах. Якщо медик не 
матиме під руками найнеобхідні-
ших медикаментів, то навіть дуже 
гарний спеціаліст не зможе впора-
тись із хворобою. Запасу ліків по-
винно вистачити для всіх, хто цього 
потребує, і їх ми надаємо у якості 
благодійної допомоги та підтримки 

жителям села. Також на прохання 
медиків подарували їм холодиль-
ник, де будуть зберігатися ліки, що 
цього потребують, та вакцини».

Привезені ліки  Наталія Мико-
лаївна оглядає зацікавлено: «На-
самперед просили спазмалітики, 
знеболюючі, шприци, системи, 
дезрозчин, вату, спирт, препарати 

від високого тиску. У нас у закладі є 
два тонометри, але один уже зовсім 
старенький і відмовляється вимірю-
вати тиск, тому просили новенько-
го». Новенький тонометр, як і всі 
ліки,  і красунчика – новий холо-
дильник, як завжди, привіз директор 
Благодійного фонду компанії Ми-
кола Федорович Шевченко. Дівча-
та холодильником не нарадуються. 
Новенький, біленький на 350 літрів, 
із морозилкою, жартують, що бра-
кує сюди тільки «нивівського» по-

росятка, а у них за будинком такий 
садок, що шашлики пахнутимуть на 
все село. Потім погоджуються, що 
погода таки не дуже сприяє шашли-
кам, тому ми відкладаємо цю спра-
ву до літа… 

Дивимося на почесні грамоти, 
якими нагороджена Наталія Мико-
лаївна і вона соромиться, а староста 
додає, що треба у рамочку, бо ор-
жичани пишаються досягненнями 
своїх жителів і тут же згадує про 

футбольну команду, у 
якій грав і син Наталії 
Миколаївни. Ох і затяті 
були баталії, років чо-
тири «бомбили  наші 
футболісти весь рай-
он, а з селом Садове із 
сусідньої Баришівки, 
то були справжні бої». 
Усе село святкувало 
перемогу. Бутси хлоп-
ці отримували завдяки 
співпраці із «Динамо 
Київ», а «Нива» заку-
пила футбольну форму. 
Чудесні спогади пере-
риваються постійними 
дзвінками, бо як каже 
староста, що очільник 
села і електрик, і дорож-
ник, і кочегар, і газовик, 
і ветеринарний лікар, а 
найперше – швидка до-
помога кожному, у яку 

халепу ти б не потрапив. 
Залишаємо Стару Оржицю із 

легкою душею, у надійних руках 
старости та медика і з запасом ліків 
на цілий рік і новеньким холодиль-
ником, до якого скоро із району 
привезуть вакцини, щоб жодному 
життю не загрожували хвороби. А 
ми маємо мчати далі, бо нас ще че-
кають у інших громадах. 

Щиро бажаємо доброго здоров’я 
селу і кожному його жителю.

НА ЗДОРОВ’Я СТАРІЙ ОРЖИЦІ
Група компаній «Нива Переяславщини» і громада Старої Оржиці 

– давні друзі. І не тільки тому, що це село було одним із перших, де 
орендувало паї тоді ще зовсім юне підприємство, але й тому, що за 
багато років і багато подій, ці стосунки тільки міцнішали. Ось і цьо-
го разу до місцевого закладу охорони здоров’я нас двічі за один місяць 
привела гарна нагода

Група компаній «Нива Переяславщини» 
ШАНОВНІ ВЛАСНИКИ ЗЕМЛІ! 

З метою розширення земельного банку, Група компаній 
«Нива Переяславщини» проводить укладання нових 

договорів оренди на таких умовах: 
 

  терміном на 7 років – 11% від НГО;
терміном на 12 років – 12% від НГО; 

 довгострокова оренда — за домовленістю. 
 викуп земельних ділянок – за домовленістю 

При укладанні договору оренди земельної ділянки, орендодавець  має право на 
отримання 1 00 відсотків річної орендної плати впродовж 14 днів. 

Для наших пайовиків забезпечуємо такі додаткові безоплатні послуги (на 1 пай): 
Безоплатна одноразова оранка чи дискування 25 соток землі; 

Безплатний тюк соломи; 
Безплатна допомога при оформленні  правовстановлюючих  документів на земельні 

ділянки та при прийнятті спадщини; 
Безплатна продуктова допомога – 1 ящик м’ясної консерви ТМ «П’ятачок»; 

 Матеріальна допомога на поховання пайовика; 
 Дисконтна картка зі знижкою на всю продукцію торгової марки “П’ятачок ”; 

Безготівковий розрахунок плати за договором оренди;
 Інші послуги за домовленістю.

Орендну плату можна отримати як у грошовій, так і в натуральній формі, відповідно до заявки пайовика. 



08420, Україна 
Київська обл., Бориспільський 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 Бориспільський  та Бровар-
ський райони Київської області.
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 електронну адресу pereveslo@ukr.net або передавати привітання через відповідальних по населених пунктах - для пайовиків безкоштовні!

МАГіЯ!

Веселе і радісне 60-річчя зустрів 
11 лютого Гич Анатолій Антоно-
вич зі  Студеників. 

Приєднуємося до усіх побажань 
і просимо прихильності долі до 
ювіляра! 

 

Чабей Ганна Миколаївна 
з Любомирівки зустріла віхо-
ву 60-річну дату у житті 2 
лютого. 

Хай Ваші наступні ювілеї 
будуть іще світлішими і 
радіснішими! 

 
Глушко Любов Іванівна  з 

Гостролуччя відзначила чер-
гову вагому життєву дату 28 
лютого. 

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

Нехай полинуть наші 
святкові віншування в соняч-
ну оселю Литовченко Наталії 
Вікторівни, яка 8 лютого в 
Русанові відзначила 60-річний 
ювілей! 

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

Іще 24 лютого зустрів 
60-ліття Курочка Воло-
димир Володимирович з 
Яблуневого! 

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

Завітало 9 лютого 
60-річчя до господи, де мешкає 
Крамаренко Григорій Леоні-
дович (Корніївка). Багато було 
щедрих привітань, та хочеться 
вкотре побажати ювіляру три-
матися життя, рідних та друзів. 

Щоб ми через десятки років 
мали нагоду знову здоровити 

Вас !

Соловей Галина 
Вікторівна з Русанова від 16 
лютого  розміняла восьмий 
десяток літ! 

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

Кривошлик Катери-
на Іванівна з Яблуневого має 
за плечима 70-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 Загайко Галини 
Адамівни з Русанова, яка пе-
рейшла 70-річний життєвий 
рубіж на початку лютого(3 
лютого). 

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

Яблуневе - наша 
ювілярка Самбур Ганна 

Никонорівна - саме тут 
візначила своє 80-річчя 23 
лютого. 

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

Ступаківська Ган-
на Кирилівна з Русанова 
приймала вітання з нагоди 
80-річчя 5 лютого!  Низький 
Вам уклін, шановна, і щира 
вдячість за усе добро, посіяне 

Вами за всі ці роки!

Григорович Василь 
Макарович приймав віншу-
вання з нагоди ювілею у Сом-
ковій Долині. Довго звучали 
вітання на його честь, а ми 
хочемо просити у Всевишньо-

го  людського щастя!

Манжула Юрій Івано-
вич(21.02) та Ласкавий Іван 
Іванович  (13.02) відзначили 
поважне 80-річчя! 

Зичимо дочекатися  нових 
ювілеїв, а панують хай  у жит-

ті Віра, Надія і Любов! 

 Чорнобай Ганна 
Марківна  з Сомкової До-
лини 15 лютого відзначила 
85-річччя! 

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

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

Гроші
Коли на дорозі лежать гроші 

мідні, срібні й гербом угору — бери: 
на щастя, а якщо числом угору — не 
бери: на збиток. Щоб велися гроші, 
треба мати в гаманці “на розпліді” 
бодай копійку. Як хтось комусь 
передає зайві гроші, то це погана 
прикмета для того, кому передають.

Дзеркало
Не можна ввечері у дзеркало 

дивитися, бо буде вночі поганий сон 
(вар.: буде відьма любуватися). 
Не можна дивитися в дзеркало, 
коли в селі є мрець, бо швидко 
помреш. Не дивися в дзеркало, 
коли їси, бо споганієш. Коли 
дивишся в дзеркало, не кривись, 
бо скривить лице. Якщо дівчина 
розіб’є дзеркало, то не вийде заміж 
протягом семи років.

Діжа
Коли купують нову діжу, то в ній 

повинно бути дев’ять пар клепок, 
то це буде гарна дуже діжа. Ознака 
гарної діжі при купівлі полягає в 
тому, щоб клепки стояли так, як росте 
дерево, то буде сходити гарно хліб. 
Як купують діжу, то промовляють: 
“Діжа, діжа, треба тобі віхтя і 
ножа”. Не заглядай у пікну діжу, 
бо не будуть рости борода та вуса. 
Щоб найти топляника в річці, то 
засвічену воскову свічку ставлять 
у діжу і пускають на воду. Діжа 
припливе і стане над втоплеником.

Коромисло
Як принесе дівка прати шмаття 

і скидає його з коромисла, то треба 
обполоскати коромисло у воді, бо 
буде дівка гуляти. Не переступай 

через коромисло, бо мати вмре.

Коцюба
Не можна кочергу на ніч ставити, 

а треба класти, так само й рогачі: 
як покласти їх, то вони будуть 
відпочивати і господині дякувати, 
а як не покласти, то будуть лаяти. 
Ручкою від коцюби не можна чіпати 
вогню, бо яструб хапатиме курей. Не 
можна переступати через коцюбу, 
бо будеш хворіти на пропасницю 

(… бо будуть тоді димниці — 
нариви).

Ложка
Ложками не можна тарабанити, 

бо буде сварка в хаті. Не годиться 
по столу стукати ложкою, бо будуть 
зуби боліти. Коли є малі діти, то 
не можна кидати ложки на ніч у 
горшку, бо діти плакатимуть. Коли 
покладеш ложки на стіл обідать, то 
треба, щоб кожна ложка була донизу 
обернута, аби вороги не мішалися 
в сім’ю. Не торохти ложками, 
коли миєш їх, бо люди на селі 

говоритимуть (торохтітимуть). Не 
годиться їсти одною ложкою удвох, 
щоб не посваритися. Нe годиться 
ложок мить, як сонце зайде. Якщо 
на вечір ложки будуть поставлені 
сторчма, то в ту віч ніхто в домі 
спати не буде. Дівчата не повинні 
їсти великими ложками, бо від 
цього в них будуть надто розвинені 
(великі) груди.

Підкова
Кажуть, хто знайде ненавмисне 

підкову, тому вона принесе щастя. 
Під сінешний поріг підкладають 
підкову, щоб у хаті гроші велися. Як 
будують нову хату, то під поріг на 
щастя кладуть підкову. 

Щоби йшли люди до хати і з хати, 
то кладуть під поріг дві підкови: 
одну ріжками до хати, а другу — з 
хати. То тоді будуть люди чи гості 
йти до хати і з хати.

Не	можна	ввечері	
у	дзеркало	дивитися?..


