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Святкуємо

МАЄМО ЗАХИСТИТИ ЗЕМЛЕВЛАСНИКА!
 ...Відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення ні в якому разі не зобов’язує жодного власника продавати 

свою землю, “Нива Переяславщини” й надалі буде добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання, як перед власни-
ками паїв, так і перед громадами (читайте на 6 сторінці)

Люстерко, життєпис, альманах...
Любі, шановні наші читачі і поціновувачі! Сьогодні у 

нашого видання перший тендітний ювілей - 10 червня 
нам виповнюється один рік. Для газети, як і для дитини 
- це лише початок становлення! Ми в творчому плані 
лише звелися на ноги, але ця хода є впевненою і далеко-
глядною. Як дерево живиться вологою від землі-матін-
ки, так і ми творимо завдяки вашій любові. Як сонце 
насичує листочки життям, так наш засновник і нат-
хненник Олександр Олексійович Мостіпан дає нам сна-
гу працювати з впевненістю, що наша праця потрібна. 
Потрібна, бо нас чекають в затишних оселях, а нерідко 
«Перевесло» є чи не єдиним гостем у будинках одиноких, 
обтяжених самотою людей. Потрібна, бо ми звеличуємо 
роботящі руки і турботливі серця нивчан, потрібна, бо 
звітуємо перед пайовиками про бережне ставлення до 
їхньої землі!

Отже, ми потрібні колективу і пайовикам, тож і далі 
чекайте на нас! Ми пишемо літопис міцної і згуртова-
ної спільноти під назвою «Нива Переяславщини»!

Нива вишивана

Перша газета у Гостролуччі...
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КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

У Гостролуччі – справжнє но-
восілля, до нового приміщення пе-
реїхав один із найбільш важливих 
закладів соціальної інфраструкту-
ри – пошта, тому на відкриття, як 
годиться, запросили гостей. Пред-
ставники громади – заступник се-
лищного голови Жанна Данчук та 
секретар Баришівської селищної 
ради Надія Слухай, очільниця від-
ділу культури Людмила Бабич, ре-

дакторка місцевої газети Аліна Ба-
сенко, депутат Валерій Стешенко 
і, звичайно, сільськогосподарське 
підприємство, яке зробило ремонт у 
новому приміщенні, завдяки чому і 
відбулося таке дійство.

«Дуже приємно разом із жителя-
ми нашого села Гостролуччя розді-
лити цю радість, бо реформи, які 
впроваджувалися Укрпоштою, були 
болісними для мешканців. Пошта 
і листоноша, зокрема, є однією із 
найбільш вагомих постатей для села 
поруч зі священиком, вчителем, 
старостою, фельдшером, продав-
цем, ветеринаром. Для більшості 

ПАЙОВИКАМ-

Поступово ці стосунки вдо-
сконалювалися, до них до-

давалося щось нове. Відразу часті-
ше розраховувались зерном, рідше 
-  грошима, зараз усе менше людей 
у селах тримає господарство, усе 
більше хоче отримати кошти, а не 
збіжжя. Нині навіть смішно зга-
дувати, що перші тонни пшениці 
люди повинні були набирати на то-
ках самотужки, тепер все видається 

у мішках. Значні зміни і у видачі 
готівки, раніше ми організовували 
цілі операції із залученням служби 
безпеки компанії, нині більшість ро-
зрахунків безготівкові. Цьогоріч бу-
демо намагатися зовсім відійти від 
готівки. Компанія працює прозоро, 
тому ми готові перейти на карткові 
розрахунки, біда, бо людям у селах 
це створюватиме складнощі. Отож, 
шукатимемо компроміси. Посту-
пово збільшували відсоток  і нові 

ЯК НА УРОЖАЙ, 
ТО ВСЕ ВРОДИТЬ!

Такі слова супроводжували 
нас скрізь, де «Нива Переяс-
лавщини» орала городи своїм 
пайовикам. «Оранка чи диску-
вання 25 соток городу на пай, 
належить до нашої програми 
лояльності. Розпочалася наша 
співпраця із першими землев-
ласниками більше двадцяти 
років тому, ще на «зорі» виник-
нення відносин орендарів та 
орендодавців

ЦЕ СПРАВЖНЄ 
СВЯТО ДЛЯ СЕЛА!

РЕНДЕРИНГ ОТРИМАВ 
ПЕРШЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ 

ОБЛАДНАННЯ

Один із пріоритетних об’єктів 
Групи компаній «Нива Пере-

яславщини» –  завод із виробництва 
м’ясо-кісткового борошна –  знову у 
центрі уваги. 

«Високотехнологічне виробни-
цтво, яким є наш завод із переробки 
продуктів тваринного походження, 
виходить на новий етап. Сьогодні 
ми вже значно відчутніше бачимо 
перспективи, бо паралельно із бу-
дівництвом завозимо високоточне і 
високопродуктивне обладнання від 
фірми Haarslev. Основний принцип 
роботи «Ниви Переяславщини» –  
застосування повного циклу вироб-
ництва, за яким усе необхідне для 
роботи і життєзабезпечення під-
приємства повинно бути у компанії, 
застосований і для нового заводу. У 
цьому виробництві використаніі 
усі найновіші досягнення у галузі 
переробки, що дозволить стовід-
сотково переробити усі м’ясні про-
дукти. Маючи власний будівельний 
підрозділ, який багато років пра-
цює у компанії, ми досягли такого 
рівня виконання будівельних робіт, 
коли і таке сучасне виробництво, як 
переробний завод, зводиться наши-
ми професіоналами. 

Щоб максимально зважено підій-
ти до запуску нового об’єкта, ми 
паралельно рухаємось у двох на-
прямках: зводимо виробничі примі-
щення та завозимо технологічне 
обладнання. Обладнання поступає 
відповідно до заздалегідь проду-
маних планів. Наразі ми отримали 
серце майбутнього заводу – вароч-
ний котел – автоклав, у якому сиро-
вина буде за допомогою пари при 
температурі 130 градусів уварюва-
тися та усушуватися. Це котел пор-
ційної дії, місткістю 10 тисяч літрів, 
розрахований на 5-6 тонн продукції 
за один варочний сеанс. Обладнан-
ня також Данської фірми  Haarslev – 
законодавиці мод у цій царині. Ми 
частково збудували головний кор-
пус підприємства і сьогодні вста-
новлюємо основний агрегат май-
бутнього заводу», – коментує подію 
директор Групи компаній «Нива 
Переяславщини» Віталій Шакель.

Тим часом на  будівництві кипить 
робота. Ще кілька місяців тому тут 
було пусте місце, нині уже вима-
льовуються обриси майбутнього 
потужного підприємства. Готується 
в’їзна група – дезбар’єр, через який 
заїжджатиме автомобіль; збудована 
його основа, закладено комунікації, 
в тому числі і підігрів бетону, щоб 
вода у дезбар’єрі не замерзала взим-
ку. 

...Але це вже тема наступного 
випуску. Дочекайтеся!
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населення літнього віку листоноша 
стає близьким другом, майже ро-
дичем, тому цю соціальну ланку у 
жодному разі не можна розривати. 
Відчуваючи свою особисту при-
четність до підтримки жителів, як 
соціально відповідальна компанія, 

«Нива Переяславщини» не могла не 
відгукнутися на прохання старости 
Василя Андрійовича Галушка про 
допомогу у облаштування поштово-
го приміщення. Разом із власником 
компанії Олександром Олексійови-
чем Мостіпаном цікавимося жит-
тям і проблемами села і не могли за-
лишитися осторонь. У напружений 

для нас період весняної посівної, 
ми виділили 200 тисяч гривень, щоб 
допомогти жителям Гостролуччя і 
повернути пошту в село. А всі ре-
монтні роботи виконали працівники 
нашого будівельного підрозділу», - 
зазначив директор Групи компаній 

Віталій Шакель, вітаючи заклад із 
новосіллям.  

Про єдність трьох основних 
складових – влади, громади і біз-
несу говорила і секретар селищ-
ної ради Надія Слухай та дякувала 
«Ниві Переяславщини» за підтрим-
ку, а жителям -  за ініціативність 

та небайдужість: «Ми щасливі, що 
завдяки цій співпраці буде знята со-
ціальна напруга та відновлено робо-
ту поштового відділення». Так само 
єдинодушними були всі присутні, а 
очільниця культури навіть зазначи-
ла, що це може стати першим кро-

ком до створення інформаційного 
центру на базі Будинку культури Го-
стролуччя, де вже є музейні кімна-
ти, а «Нива Переяславщини» вклала 
значні кошти у його ремонт.

Дякували також жителі села, бо 
місія листоноші не тільки прино-
сити кореспонденцію, на ній також 
доставка пенсій, вона працює, як 

банківська установа і каса для кому-
нальних послуг, тут можна придба-
ти товари першого вжитку, дізнати-
ся усі основні новини села, а якщо 
гарний листоноша, то і отримати 
пораду, втіху, просто погомоніти 
про життя. 

Право розрізати стрічку отри-
мали директор Групи компаній 
Віталій Шакель та місцевий депу-
тат Валерій Стешенко, теж меценат 
та благодійник. 

А господинею приміщення ста-
не жителька села Світлана Воло-
димирівна Гаркавенко. Наразі вона 
навчається, проходить стажуван-
ня, працює під шефством досвід-
чених працівників Укрпошти, і, як 
стверджує територіальний менед-
жер Баришівського та Бориспіль-
ського районів Наталія Іванівна 
Воробйова, усі послуги будуть на-
даватись у повному обсязі двічі на 
тиждень – у вівторок та суботу із 
11 до 15.00 і тут буде створено ком-
плексне робоче місце у складі на-
чальника та листоноші, а село буде 
поділене на дільниці. 

Щойно перерізали стрічку, а вже 
до відділення збираються жителі і 
свято поступово переходить у звич-
не життя, у якому листоноша - не-
від’ємна його частина. 

А першою газетою, яка потрапи-
ла до відділення, стало наше «Пере-
весло».

ПРО НАС
договори уже під 12 відсотків від 
нормативно - грошової оцінки зем-
лі. Також у них передбачено ящик 
тушонки на пай та картки на зниж-
ку для продукції ТМ «П’ятачок». 
Високо цінуємо нашу співпрацю 
із пайовиками, бо розуміємо, що 
взаємовідносини складаються із 
багатьох дрібниць, тому ставлення 
до людей тут найголовніше», - ко-
ментує співпрацю з пайовиками 
директор Групи компаній Віталій 
Шакель. 

Весна у цьому році дивовижна і 
примхлива, тому оранка почалася 
із запізненням, тільки перші городи 
орють у Ничипорівці, що у Яготин-
ській територіальній громаді. 

Тут нас зустрічає адміністратор, 
що працює у селі,  Роман Васильо-
вич Круглов та староста села Ва-
лентина Іванівна Круглова. Разом 
прямуємо до господи Надії Іванів-

ни. Хата розташована на горбочку,  
а городи – тільки для тракториста- 
професіонала, бо один внизу, а ін-
ший на такому крутому березі, що 
навіть не віриться, що його можна 
добре виорати. Але господиня задо-
волена, дарма, що тракторист моло-
дий – оре добре! У кабіні трактора 
МТЗ Ігор Горбань. Легенько кладе 
скибку за скибкою і оглядається чи 
гладенько, чи гарненько, але Надія 
Іванівна його хвалить. Земля ще мо-
кра, ліпиться, але для сівби саме те. 
Поруч із городом ставок, тут раніше 
був панський маєток, нині улюбле-

не місце відпочинку ничипорян на 
Івана Купала.  

Всього у Ничипорівці 150 пай-
овиків, сьогодні орють 14 городів. 
Надія Ав’язова здає пай компанії із 
першого дня, всім задоволена, ту-
шонку хвалить, тюк соломи у неї 
для кіз, зерно – для великого госпо-
дарства, дарма, що господиня са-
мотня, тільки з донькою, але госпо-

дарство ще тримає.  
Наступний город орють у родині 

Леглая. У них усіх чоловіків за ба-
гато поколінь називають або Ми-
колою, або Василем. Отож батько 
– Василь Миколайович, а син - Ми-
кола Васильович. Господар також 
оранкою задоволений, земля роз-
сипається, хоча і волога. «Як на 
урожай – уродить! - каже Василь 
Миколайович, і розповідає історію 
про сусідку, бабусю Надію,  яка са-
дила 11 травня, а урожай у неї був 
добрячий, тому сіяти треба у теплу 
землю. 

Весна холодна, бо бджоли не 
літають і жаби не квакають, усі че-
кають тепла. Чекають його і люди: 
орють городи, просять у Бога сонця, 
здоров’я, миру і урожаю. 

Дуже хочемо, щоб все це у людей 
було, щоб добре вродило і був до-
статок, а на той рік так само гарно 
оралися городи.



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. 

«Шануємо землю – працюємо для людей» 
Адміністрація Групи компаній «Нива Переяславщини» 
Контактні телефони: (099) 610-17-88, (050) 351-72-99
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ПАЙОВИКАМ-

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 100 

відсотків річної орендної плати впродовж 14 днів. 

Цього дня у сад-
ку, що за примі-

щенням старостинського 
округу, розпочали бурити 
свердловину, бо вже ба-
гато років село, як і вся 
держава, страждає від 
браку якісної води. За цей 
час люди знайшли якісь 
способи пристосуватися. 
Хтось спромігся на власну 
свердловину, хтось возить 
із сусіднього села Лизогу-
бової Слободи, але води 
для пиття бракує. 

«За багато років спі-
впраці із чотирма селами 
Згурівщини, де працює 
«Нива Переяславщини», 
ми чітко визначили основ-
ні проблеми, які потребують пер-
шочергового вирішення і стабільно 
допомагаємо їх вирішувати. Для 
Старої Оржиці – це питання водоза-
безпечення. Як потужний платник 
податків, вважаємо, що частина ко-

штів, які ми перераховуємо до бюд-
жету громади, повинна потрапляти 
на села, звідки вони надходять. У 
районному бюджеті це зробити було 
проблематично, у громаді зовсім 
по-іншому. Неодноразово зустріча-
лися із очільником ТГ Василем Цви-

ком і маємо повне взаєморозуміння 
щодо розвитку сіл. Нещодавно за 
благодійні кошти забезпечили якіс-
ним Інтернетом село Любомирівку, 
а це майже 150 тисяч гривень. Нині 
щасливі, що наші податки підуть на 
облаштування  бювету і артезіансь-
кої свердловини, а з часом можли-
во і водогону у селі», - так комен-
тує подію директор Групи компаній 
Віталій Шакель. 

На час нашого приїзду із дирек-
тором Благодійного фонду «Ниви 
Переяславщини» Миколою Федоро-
вичем Шевченком на початок робіт 
також нагодився і голова Згурівсь-
кої територіальної громади Василь 
Цвик. Просто дивовижно, скільки 
енергії, завзяття, із яким запалом 
говорить він про зміни, що чека-
ють на громаду. Розповідає про 
розвиткові проекти, які вкрай по-
трібно впроваджувати, про десят-
ки доріг, які треба відремонтувати 
і вже робляться проекти за зовсім 
невеликі кошти. Говорить Василь 

Вікторович про гранти 
і співфінансування, про 
те, що бюджет не може 
проїдатися, тому зако-
номірно, що освіту слід 
оптимізувати, від цього 

НЕЗВИЧАЙНИЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ СТАРОЇ ОРЖИЦІ

Мабуть, так зійшлися зірки, що цей день приніс неве-
личкому селу у Згурівській територіальній громаді стіль-
ки подій, що вистачило б на місяць. Отож, по порядку...

її якість тільки покращає. А нині 
освіта використовує більше 60% 
бюджету. Каже, що левову частку 
його роботи займає спілкування з 
людьми і кожен крок доводиться 
пояснювати. Півдня його роботи 
було присвячено Старій Оржиці, бо 
разом зі старостою Любов’ю Сер-
гіївною Коваль об’їхали усі заклади 
соціальної сфери, проаналізували, 
як змінити вуличне освітлення і 
зробити його якісним і дешевшим.

Саме на цей час якраз нагодився 
КамАЗ піску від «Ниви Переяслав-
щини», більше двадцяти тон, якого 
село дуже чекало. Любов Сергіїв-
на уже по-хазяйськи розподілила: 
частина піде на бювет, частина на 
пісочниці для садочка та облашту-
вання мощення, частина для шко-
ли. За кермом автомобіля молодий 
водій із дипломом механіка Борис 
Вінник, він акуратно висипає пісок 
саме на призначене місце і їде далі, 
а господиня села береться за свою 
нескінченну роботу. 

Щиро вітаємо своїх друзів і пар-
тнерів – мешканців Старої Оржиці 
із початком робіт із облаштування 
бювету. Добре знаємо компанію, яка 
у них працює, бо в минулому році 
вони облаштовували два бювети у 
Студениківській громаді. Нині жи-
телі не надякуються, бо вода смачна 
і чиста. Бажаємо аби незабаром і у 
них було цілюще джерело із гарною 
питною водою. З роси і води вам, 
оржичани!
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Про роботу компанії із 
соціально вразливими верствами 
населення говорить директор 
Віталій Шакель: 

«Традиційно склалося, що 
раз на місяць у період пандемії 
ми відвідуємо літніх людей, які 
перебувають на обслуговуванні у 
соціальних працівників. У квітні 
це відбулося двічі, бо велике 
християнське свято Великодня – це 
не тільки нагода зібратися разом за 
одним столом, це ще і нагадування 
про нашу загальну відповідальність 
перед тими, хто самотужки не може 
себе забезпечити. Тому у селах, 
де розташовані наші виробничі 
потужності, частину соціальної 
відповідальності ми взяли на себе. 
Цього разу у наших продовольчих 
пакунках, окрім уже звичного 
набору продуктів та виробів 
торгової марки «П’ятачок» є ще і 
неодмінний атрибут свята – паска.  
Хочемо, щоб на свята у будинках 
одиноких людей було сонячно і 
тепло, незалежно від погоди, щоб 
духмяна паска дарувала добре 
здоров’я, надію на оновлення і 
щасливий рік. Зичимо спокою і 
затишку, поваги від оточуючих, 
дякуємо нашим підопічним за 
багаторічну працю, витримку і 
терпіння. 

У такі дні після розвезення 
подарунків багато наших 
працівників кажуть про те, що 
гостріше відчувають життя, 
що хочеться  після  цього  
зателефонувати батькам і запитати, 
чи все добре. Тому ми переконані, що 
ця акція однаково потрібна, як тим, 
хто приймає подарунки, так і тим, 
хто їх приносить у домівки літніх 
людей. Ми дякуємо співробітникам 
компанії за те, що вони виконують 

цю місію, і всім працівникам 
«Ниви», які своєю роботою роблять 
ці місію здійсненною».

Отож, 164 пакуночки 
роз’їхалися по селах, щоб до 
Великодня потрапити на стіл до 
самотніх людей. Чомусь у такі 
дні особливо щемко слухати 
незліченні історії життя наших 
підопічних. Разом із керівником 
ТОВ «Агрофірма «Яготинська» 
Олексієм Олександровичем 
Бугаєм   мандруємо  селами 
Двірківщинського старостату. У 
всіх будинках його знають і чекають, 
приймають як рідного, бо довелося 
разом немало пережити. Аще разом 
із нами соціальний працівник, 
яку любовно називають Любаша 
і директор нашого благодійного 
фонду Микола Федорович 
Шевченко. 

 Вітаємо зі святом, бажаємо 
щасливого Великодня, а нас 
зустрічають частіше сльозами. І 
якщо ви думаєте, що це жаль за 
втраченою молодістю, то це зовсім 
не так. Частіше це образи, яких 
завдають найближчі люди. Діти, які 
живуть поруч, але не заглядають 
до батьків. Онуки, які прибігають 
тільки за тим, щоб випросити у 
бабусі гроші, бо у неї була пенсія. 
А ще ми бачили стареньких жінок, 
які навколішки садять картоплю, 
щоб дітям у Києві можна було щось 
передати, а діти місяцями не їздять 
додому. Але навіть не це головне, 
головне, що після всього старенькі 
просять у Бога прощення для дітей 
і благають, аби дав їм добре життя.  
У цьому є вселенська батьківська 
мудрість і всепрощення,  попри 
всі образи і нерозуміння, неувагу і 
байдужість просити щастя дітям…

ВСЕПРОЩЕННЯ
ВІД НАЙМУДРІШИХНа страсний тиждень, 

напередодні великого прийдешнього 
свята,  завжди припадає багато роботи. 
Ми намагаємось завершити буденні справи, щоб до Воскресіння 
Христового прийти у чистоті і благості. Посеред звичних своїх 
турбот про хліб насущний – весняну посівну та виробництво 
м’ясної продукції –  Група компаній «Нива Переяславщини» 
виконує ще і дуже приємну соціальну роботу – розвозить 
подарункові набори своїм добрим друзям, людям літнього віку
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 Із ким тільки не порівнювали цю 
вибагливу культуру. Чи то із вередли-
вою панянкою, то із примхливою тато-
вою донечкою, а тут її називають «га-
рячою» невісткою. 

Та й справді, вона сидить, як при-
везена,  і догодити їй непросто, хоча і 

агрономи, і навіть трактористи нама-
гаються щосили. Насамперед треба 
вгадати зі строками посіву. Зволікати 
із посадкою не слід, бо втратиться до-
рогоцінна волога, якої найбільше якраз 
після зими. Водночас поспішати не 

можна, бо температура ґрунту має бути 
не нижче 11-12 градусів: соя боїться 
навіть незначних заморозків.

Особливі вимоги також до обробіт-
ку ґрунту, попередників. Треба, щоб 
соя росла на полях без бур’янів, тому 

попередниками мають бути пшениця 
чи ячмінь. Не любить соя також гли-
бокого посіву, тому аби забезпечити 
належні умови, трактористам слід до-
бре потрудитися. Не дивлячись на усю 
примхливість сої, їй таки вимушені го-
дити, бо вона годувальниця для наших 
поросяток.

«До кормового раціону тварин під-
ходимо дуже зважено і помірковано. 
Більшість наших технологів працюють 
із поросятами уже десятки років, тому 
добре знають особливості харчування. 
Соя, дійсно, заслуговує на увагу тва-
ринників, бо вона – джерело білка (38-
40%) і олії (18-47%). Крім того підви-

щує якість сої теплова обробка, для 
цього на комбікормовому заводі вико-
ристовують екструдування (переробка 
зерна за температури 120-140 градусів 
і під тиском 25-30 атмосфер).

Свині, яким дають екструдовану 
сою, набирають 800-950 грамів живої 
ваги на добу, тому використовуємо її 
для поросят на відгодівлі. Тваринни-

цтво -  профільний напрямок розвитку 
компанії, тому все виробництво кру-
титься довкола нього. Віримо у нашу 
агрономічну службу, що і в цьому році 
вона забезпечить гарний урожай сої», 
- зазначає директор Групи компаній 
«Нива Переяславщини» Віталій Ша-
кель. 

Це вже останнє поле із 338 гек-
тарів на Двірківщинському відділку у 
Агрофірмі «Яготинській». Молодий 
агроном, який саме закінчує навчання, 
Олександр Маковський із усіх сил ста-
рається догодити культурі. Гарне якіс-
не насінні лягає у напоєну весняною 
вологою землю. Тракторист досвідче-
ний і тому агрономи Олександр Олек-
сандрович Маковський та Ярослав Ва-
лентинович Євстратенко після огляду 
якості робіт залишаються задоволені. 
Сюди ж спішить і навантажувач Сергій 
Карасюк, а підвозить сою Олег Литко. 

На самому краю поля тракториста 
Віктора Красюка чекає агроном – Ярос-
лав Валентинович, разом перевіряють, 
чи не забиті сошники. 

Легке постукування і трактор знову 
готовий класти у м’якеньку земляну 
перину зерно сої, щоб виконати усі за-
баганки невісточки і вона стала части-
ною великої родини «Ниви».

Про тепло і ласку для сої, 
ми чули від агрономів не раз. 
Сьогодні їй намагалася вгоди-
ти Агрофірма «Яготинська»

Стосунки Групи компаній «Нива 
Переяславщини» і власників 
землі складалися впродовж 22 
років. За цей час ми неодноразово 
демонстрували добросовісність 
і вірність взятим на себе 
зобов’язанням. Вважаємо власників 
паїв своїми партнерами, шанобливо 
ставимося до орендованої землі, 
постійно вносимо органіку на поля, 
тим самим покращуючи якість 
грунтів. У громадах, де ми працю-
ємо, дбаємо також про розвиток 
гуманітарної сфери, підтримуємо 
освітні заклади, медицину, куль-
туру, одиноких жителів. Окремим 
структурним підрозділом компанії є 
її Благодійний фонд, тільки за 2020 
рік більше 9 мільйонів гривень вкла-
дено у соціальні проекти. Не бачимо 
свого майбутнього без належного 
розвитку сільських територій, бо 
зрештою наш основний споживач 
і більшість працівників із майже 
двотисячного колективу компанії – 
це також сільські жителі. Мріємо, 
щоб села були процвітаючими 
і комфортними для життя, а 
сільський житель -  самодостатнім 
і забезпеченим. Напередодні 
відкриття ринку землі бачимо 
занепокоєння серед власників паїв 
щодо подальшої долі їх власності, 
чуємо скільки конфліктів породжує 
незнання своїх прав та обов’язків, 
тому вважаємо за необхідність 
пояснити основні зміни, які принесе 
у життя людей запуск ринку землі. 

У липні   цього  року  

набуває     чинності Закон 
України “ Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів 
України щодо умов обігу 
земель сільськогосподарського 
призначення ” від 31.03.2020 № 552-
IX. Уже зараз стрічки новин рясніють 
повідомленнями про несправедливо 
чи обманом вилучену у людей 
землю, кількість «спритних ділків», 
які намагаються заволодіти чужою 
власністю величезна. Щоб цього 
не сталося, кожен землевласник 
повинен знати деякі юридичні 
положення ухваленого закону про 
землю.Отож, що зміниться.

 З 1 липня цього року знімається 
мораторій на продаж земельних 
ділянок сільськогосподарського 
призначення (земельних паїв),  
який існував всі роки незалежності 
України, земля стане товаром.

ЇЇ у вас не можуть скупити за 
безцінь, лише за ціною не нижчою 
нормативно грошової оцінки, 
продати її можна тільки фізичній 
особі. Будь-яке підприємство, 
фермерське господарство чи 
товариство зробити цього не зможе, 
хіба що за три роки з  01.01.2024 р. 

Переважне право на купівлю 
земельних ділянок с/г призначення 
має нинішній орендар земельної 
ділянки. Якщо зараз це юридична 
особа, то вона може передати це 
право фізичній особі, яка діятиме у 
її інтересах. Ви не повинні довіряти 
чужим чи незнайомим людям, а 
лише тим, з ким ви спілкувалися 

впродовж багатьох років. 
Якщо ви вирішили продати свій 

пай, то  зобов’язані не пізніше аніж 
за два місяці до цього зареєструвати 
намір щодо продажу земельної 
ділянки у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно. 
Там перевірять, хто має переважне 
право купівлі земельної ділянки та 
звірять його із даними Державного 
земельного кадастру. Якщо ви все-
таки вирішили продати земельний 
наділ, який наразі орендує Група 
компаній «Нива Переяславщини», 
то відповідно до Закону саме 
«Ниву Переяславщини» ви повинні  
повідомити про намір продажу.  

Договір купівлі-продажу має 
бути посвідчений нотаріально, 
тому іншого шляху ніж оформити 
його у нотаріуса немає. Якщо 
вам пропонують домовитись 
і розрахуватись готівкою – це 
шахрайство. Розрахунки мають 
бути виключно безготівкові через 
банківську установу. При цьому 
оригінали документів на землю  
невідомим особам передавати не 
можна.   

Група компаній “Нива 
Переяславщини ”,  обстоюючи права 
та інтереси  власників земельних 
паїв, запроваджує безкоштовну 
консультаційно-дорадчу допомогу 
та юридичний супровід ймовірного 
продажу землі (телефони для 
довідок: 050 351-72-99 - відділ 
землевпорядкування та 095-271-10-
30 - юридичий відділ). 

Також, користуючись 
нагодою, Група компаній “Нива 
Переяславщини” повідомляє 
своїх орендодавців про намір 

скористатися переважним правом 
на купівлю земельних ділянок с/г 
призначення, в т.ч. з відступленням 
цього права фізичним особам-
партнерам компанії. 

У разі наявності вашого 
наміру продати власну земельну 
ділянку с/г призначення, просимо 
повідомити Групу компаній 
“Нива Переяславщини” за 
вказаними телефонами. Ми 
радо надамо всю необхідну 
консультацію та запропонуємо вам 
найвигіднішу ціну для придбання 
землі. Гарантуємо надійність, 
відповідальність, добропорядність, 
готові захистити землевласника.   

Впродовж багатьох років 
ми доводили не тільки свою 
ефективність, як господарники, 
але й високу відповідальність та 
повагу до свого краю. Ми й надалі 
готові вкладати кошти у подальший 
розвиток економіки України, чесно 
сплачувати податки, допомагати 
громадам і створювати нові робочі 
місця. Зокрема, найближчим часом 
збудуємо завод з м’ясопереробки, 
зі створенням більше 300 робочих 
місць з найвищою заробітною 
платою в агросекторі регіону. 

Водночас,  відкриття ринку 
землі сільськогосподарського 
призначення ні в якому разі не 
зобов’язує жодного власника 
продавати свою землю, “Нива 
Переяславщини” й надалі буде 
добросовісно виконувати взяті на 
себе зобов’язання, як перед власни-
ками паїв, так і перед громадами. 

Дякуємо за довіру!
З повагою та надією на подальшу 

плідну співпрацю, Група компаній 
“Нива Переяславщини”  

МАЄМО ЗАХИСТИТИ
 ЗЕМЛЕВЛАСНИКА!

СОЯ ЛЮБИТЬ ТЕПЛО І ЛАСКУ



А були у нашому гриль меню: 
Ковбаски Мюнхенські свинні 
охолодженні – чудові соковиті 
німецькі ковбаски, що вміють 
наповнити день сенсом; Крепінет 
із сиром - для витончених гурманів; 
Ковбаски гриль з прованськими 

травами для людей із французьким 
шармом; Стейк на реберці для 
справжніх, навіть трішечки 
брутальних чоловіків; Чевапчичі з 

беконом для вишуканих панянок, 
які знають собі ціну, а ще шашлик 
-«Традиційний» та «Кавказький», 
який смакує практично кожному. 

Слід було прислати свої 
фото і отримати аналогічний до 
приготованого виріб нашої торгової 
марки.

Великі травневі вихідні для 
десяти учасників нашої 

Великодньої акції від ТМ «П’ятачок» 
завершилися додатковими 
«плюшками». За умовами конкурсу 
учасникам потрібно було добряче 

відсвяткувати не тільки у колі 
близьких та друзів, але і смакуючи 
м’ясні вироби «П’ятачка» із нашої 
лінійки гриль меню. Відгукнулося 
на заклик багато шанувальників, 
але ті, чиї фото були найбільш 
колоритними і найбільше 
сподобались і нашим прихильникам 
у соцмережах, і авторитетному журі 
із представників торговельного 
відділу компанії, отримали обіцяну 
винагороду. 

Отож, десятка тих, хто потрапив 
до когорти переможців: Володимир  
Дівіль, уже впродовж майже десяти 
років співпрацює із «П’ятачком 

та розвозить нашу 
продукцію по тих 
населених пунктах, де 
немає наших фірмових 
магазинів. А ще він 
пристрасний фанат 
нашої сторінки в 
мережах, тому завжди 
найпершим дізнається 
про всілякі цікавинки. 
Він отримав у подарунок 
шашлик, як каже 
переможець, це – саме 
те, що треба чоловіку.  

Наступна щасливиця - Альона 
Чекарєва, вже  більше десяти 
років працює у м’ясному магазині 
у Згурівці і каже, що якщо м’ясо 
– то «П’ятачок», якщо гриль – то 
тільки ковбаски «Із прованськими 
травами. 

Також перемогу здобула Богдана 
Мартинець, яка саме на Великдень 
смакувала нашим шашликом разом 
з усією родиною. 

Оля Горбунова також любителька 
шашлику, а по приз приходила її 
мама – Антоніна.

      Андрій Талалай – переможець 
двічі, сьогодні у нього ще і День 
народження. Ми вітаємо іменинника 

із Днем народження та зичимо 
смачного і щасливого життя. А 
окремий подарунок – сюрприз наша 

фірмова кружка.
Щербан Світлана отримує 

свій приз у  Яготині, у щойно 
поновленому магазинчику. 

 Маринка Тимченко зі Згурівки 
наш стейк уміє готувати так, що 
пальчики оближеш, вона обіцяла 
майстер клас. 

Марина Шілан агітує за ковбаски 
«З прованськими травами»

Маша Шаповал живе у Києві, але 
приїжджає у Студеники до мами і 
залюбки готує шашлик.  

Так само живе у Києві Юлія  Лой, 
але на вихідні з дітьми приїжджає 
до батьків у Семенівку. Ви тільки 
гляньте, яке фото із діточками вона 
зробила.

Щиро вітаємо усіх учасників 
розіграшу із перемогою. Щиро 
зичимо завжди і у всьому перемог. 
Дякуємо за прихильність до нас! 
Живіть смачно!

КОНКУРС КОМУ ПОДАРУНКИ ВІД «П’ЯТАЧКА»?ТМ «П’ятачок», щоб 
подякувати своїм фанатам 
за прихильність, проводив 
розіграш продукції із 
лінійки гриль меню. Десять 
учасників, які надішлють 
фото готового блюда чи 
його приготування, повинні 
були отримати аналогічний 
виріб безкоштовно. Фото 
слід було розмістити під 
тим дописом до 10 травня 
включно. Це повинні були 
надіслані світлини родини 
чи святкового столу, 
головне, щоб смаколики були 
обов’язково від «П’ятачка»
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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 населе-
них пунктах - для пайовиків безкоштовні!

Веселе і радісне 60-річчя зу-
стрів 23 травня Шмагель Мико-
ла Іванович зі Старої Оржиці.  
Приєднуємося до усіх побажань 
і просимо прихильності долі до 
ювіляра та многая-многая літа! 

 

Хамбір Ольга Миколаїв-
на  з Русанова зустріла віхо-
ву 60-річну дату у житті 31 
травня. 

Хай Ваші наступні ювілеї 
будуть іще світлішими і 
радіснішими! 

 
Тесля Михайло Миколай-

ович зі Студеників відзначив 
чергову вагому життєву дату 
20 травня. 

Нехай до нього завітає ще 
багато нових ювілеїв, а супро-
воджують у житті добре здо-
ров’я та любов рідних! 

Нехай полинуть наші він-
шування в сонячні оселі Голуб-
кіна Миколи Михайловича 
та Лещенка Василя Мико-
лайовича, які відповідно 20 
і 22 травня в Гостролуччі від-
значили 60-річний ювілей! 

Хай теплим сонячним світ-
лом і любов'ю будуть зігріті усі 

Ваші дні на землі!

Іще 14 травня зу-
стріла 70-ліття Лах-

ненко Анастасія Ники-
форівна з Двірківщини! 

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

Струк Василь Воло-
димирович з Любомирівки 
від 23 травня  розміняв дев’я-
тий десяток літ! 

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

Царик Василь Тро-
химович зі Студеників 
має за плечима 85-річний 
ювілей, з чим ми його вітає-
мо і зичимо з висоти своєї 
життєвої мудрості бачити 
тільки світлі тони. 

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

бробут!

Нехай полинуть наші 
зичення до Житник Віри 
Євменівни зі Студеників та 
Лимаренко Марії Вячеславів-
ни з Переяславського, які пе-
рейшли 90-річний життєвий 
рубіж. 

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

Вітальна світлиця - «Перевесельце»!

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

1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 червня загалом спри-
ятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.

1, 9, 10, 24, 27, 28 червня  – загалом НЕсприятливі дні для посіву, посадки і 
пересадки будь-яких рослин, згідно з місячним посівним календарем городни-
ка на червень 2021.

Сприятливі дні для посівів і посадки рослин в червні 2021
ОВОЧІ, ЗЕЛЕНЬ, ПЛОДОВІ КУЩІ І ДЕРЕВА

Картоплю, батат, топінамбур краще садити з 6 по 8 і з 25 по 26 червня
Моркву, пастернак – 6-8, 18-20 і 25-26 червня
Буряк – 6-8, 18-20, 25-26 червня
Редис, ріпу, редьку – 2-3, 6-8, 11-13, 18-20, 25-26 і 29-30 червня
Петрушку і селеру – 6-8, 19-22, 25-26 червня
Цибулю городню – 6-8, 20, 25-26 червня
Цибулю на зелень, шніт-цибулю – 2-3, 6-8, 11-13, 18-22, 25-26, 29-30 
Цибулю порей – 6-8, 11-13, 18-22, 25-26 червня
Помідори, фізаліс – 11-13, 18-22 червня
Солодкий і гострий перець – 11-13, 18-23 червня
Баклажани – 11-13, 18-22 червня
Огірки – 11-13, 18-22 червня
Капуста на зберігання (всі види, крім листової) –11-13, 18-22 червня
Пекінська капуста, листова і рання білокачанна –11-13, 18-22, 25-26
Кабачки, гарбузи і патисони – 11-13, 18-22, 25-26 червня
Кавуни і дині – 11-13, 18-22 червня
Квасоля, горох, сочевиця, нут, соя – 11-13, 18-22 червня
Кукурудза, сорго – 11-13, 18-22, 25-26 червня
Соняшник – 11-13, 18-22 червня
Міцелій – 6-8, 25-26 червня
Салати (листові і качанні) – 2-8, 11-13, 18-22, 25-26, 29-30 червня
Кресс-салат, рукола, гострі салати, листова гірчиця –11-13, 18-22,25-26
Шпинат і щавель – 11-13, 18-22, 25-26 червня
Мангольд – 2-3, 6-8, 11-13, 18-22, 25-26, 29-30 червня
Петрушка, селера, коріандр і кріп – 11-13, 18-22, 25-26 червня
Пряні трави (базилік, м’ята і ін.) – 6-8, 11-13, 16-22, 25-26 червня
Суниця і полуниця – 11-13, 18-22, 25-26 червня
Калина, шипшина, глід –11-15, 20-22 червня
Виноград – 11-13, 20-22, 29-30 червня

ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ
Однорічні квіти – 11-13,16-20 червня
Цибулинні і клубневі квіти – 6-8, 20-22, 25-26 червня

Трав’янисті багаторічники – 6-8, 25-26 червня
Хвойні рослини – 6-8, 14-17, 25-26 червня
Чагарники і дерева – 6-8, 14-17, 23, 25-26 червня
Декоративні ліани – 11-13, 16-20, 23-25 червня

Фази Місяця, червень 2021
День місяця  Фази Місяця   Знак Зодіаку
1 червня, вівторок спадаючий (20, 21 день)  Водолій
2 червня, середа третя четверть    (21, 22 день) Риби
3 червня, четвер спадаючий  (22, 23 день)  Риби
4 червня, п’ятниця спадаючий (23, 24 день)  Овен
5 червня, субота спадаючий (24, 25 день)  Овен
6 червня, неділя спадаючий (25, 26 день)  Телець
7 червня, понеділок спадаючий (26, 27 день) Телець
8 червня, вівторок спадаючий (27, 28 день)  Телець
9 червня, середа спадаючий (28, 29 день)   Близнюки
10 червня, четвер молодик (29, 30, 1 день)              Близнюки
11 червня, п’ятниця зростаючий (1, 2 день)  Рак
12 червня, субота зростаючий (2, 3 день)   Рак
13 червня, неділя зростаючий (3, 4 день)   Рак
14 червня, понеділок зростаючий (4, 5 день)  Лев
15 червня, вівторок зростаючий (5, 6 день)  Лев
16 червня, середа зростаючий (6, 7 день)  Діва
17 червня, четвер зростаючий (7, 8 день)  Діва
18 червня, п’ятниця перша четверть(8, 9 день) Терези
19 червня, субота зростаючий (9, 10 день)  Терези
20 червня, неділя зростаючий (10, 11 день)  Терези
21 червня, понеділок зростаючий (11, 12 день) Скорпіон
22 червня, вівторок зростаючий (12, 13 день)  Скорпіон
23 червня, середа зростаючий (13, 14 день)  Стрілець
24 червня, четвер зростаючий (14, 15 день)  Стрілець
25 червня, п’ятниця повня (15, 16 день)  Козеріг
26 червня, субота спадаючий (16, 17 день)  Козеріг
27 червня, неділя спадаючий (17, 18 день)  Водолій
28 червня, понеділок спадаючий (18 день)  Водолій
29 червня, вівторок спадаючий (18, 19 день)  Риби
30 червня, середа спадаючий (19, 20 день)  Риби

Посівний календар садівника/городника на червень 2021 року

 
Сердюк Ганна Федорівна з 

Двірківщини приймала вітання  
з 80-річчям 6 травня. 

Хай доля квітчає Ваш шлях 
барвінком і м’ятою, а супровод-
жують у житті добре здоров’я та 
любов рідних! 


