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На повну...

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)

Літо - спекотні почуття, висушені 
сонцем сльози...  і море вражень

Як несправедливо темі літа присвячено найменшу кіль-
кість цитат та афоризмів. Погодьтеся, весна являється 
афродизіаком для поетів, художники роблять шедевральні 
полотна золотої осені, а найбільше пісень складено про «три 
білих коня». Тому я змушений вступитися за літо, бо якщо 
відкинути один недолік - полудневу спеку, то це -

найкраща пора...
По-перше - буяння зелені, коли практично всі широти, на-

віть сувора тайга, перетворюються на субтропіки. Найсмач-
ніші поцілунки – влітку, зі смаком полуниці, черешні і чорни-
ці! Це- пора літніх відпусток, запаморочливі пахощі польо-
вих квітів, це - первозданна краса напівоголеного тіла і така 
небесна синь, що паморочиться в голові. На сонці швидше ви-
сихають сльози від розлук, а почуття отримують шалений 
накал від прискорення хімічних (емоційних) реакцій. Літо - це 
безтурботні діти і трохи засмаглі на городах бабусі. Це - гор-
щики в квітах і квіти в горщиках. І достатньо одного лише-
вислову, що нівелює усі пори року перед гегемонією літа: «Усе 
найчарівніше відбувається між червнем і серпнем». Впивай-
теся літом, бо воно має один недолік - це найкоротша пора 
року!      Михайло Серпень

Ми - перші в Україні!
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КОРОТКИМ 
РЯДКОМ

Група компаній «Нива Переяс-
лавщини» була представлена чис-
ленною делегацією технологів, ви-
робників кормів. Робота велася у 
трьох секціях: бізнес, технології та 
ветеринарія. 

Відзнаку «Лідер галузі – 2021» із 
рук Президента Асоціації «Свинарі 
України» Оксани Юрченко отримав 
директор Групи компаній Віталій 
Шакель. Ось як він говорить про 
результати господарювання і секре-
ти успіху підприємства: 

- Основний вид нашої діяль-
ності – це свинарство. Ми має-
мо досить компактну бізнес-мо-
дель і можемо впевнено сказати, 
що контролюємо кожну ланку 
процесу «з лану до столу». Окрім 

того, маємо власний будівель-
ний підрозділ, орендуємо 23 000 
гектарів землі, вирощуємо про-
дукцію рослинництва,  є одним із 
найбільших елеваторних госпо-
дарств Лівобережної України 

із близько 170 тисячами тонн 
зберігання зерна, маємо ком-
бікормовий завод і власну м’я-
сопереробку, де переробляємо 
всього 8 частину виробленої сви-
нини під ТМ «П’ятачок», решту 
постачаємо торгівельним мере-
жам та переробним підприєм-
ствам.  Щодо свинарства, то 
головне тут генетика і техноло-
гії.

    Стратегія розвитку компанії 
суворо спланована  із залученням 
фінансових інвестицій від між-
народних донорів – ЄБРР та 
МФК, які одночасно є нашими 
аудиторами. Співпрацюємо вже 
близько 10 років, будуючи вироб-
ництво дружне до природи, ра-

хуємо парникові гази, отримує-
мо міжнародні сертифікати, 
втілюємо проєкти, працюємо 
відкрито і прозоро. При цьому 
ми тверезо оцінюємо ризики, се-
ред яких головний – біобезпека. 

Минулий рік навчив нас бути 
дуже уважними до здоров’я пра-
цівників компанії і оперативно 
реагу- вати на 

МИ - ЛІДЕРИ ГАЛУЗІ!
Обмеження, накладені пандемією, не дозволили торік 

зібратися виробникам, тому цьогоріч всі очікували події із не-
терпінням. 13 Міжнародний конгрес «Прибуткове свинарство» 
об’єднав на одному майданчику виробників та переробників, 
представників влади, кращих українських та закордонних екс-
пертів галузі, щоб побудувати діалог, ознайомити з інновація-
ми у свинарстві та кращими практиками ефективного госпо-

дарювання

кон’юн-
к т у р у ринку, зо-
крема вартість кормів. Ми оці-
нили ризики, залучили кредити і 
закупили необхідну кількість зер-
нових. Для успіху компанії треба 

бути в тренді. Слідкувати за 
новітніми науковими досягнен-
нями і запроваджувати енерго-
ощадні технології: рекуперацію, 
котельні на соломі. Зрештою, до 
такого результату ми йшли 23 
роки й це зусилля власника ком-
панії Олександра Олексійовича 
Мостіпана, його уміння трима-
ти руку на пульсі та самовідда-
на робота трудового колективу 
і топ-менеджменту компанії».

Після нагородження було ще спіл-
кування із колегами, жваві дискусії, 
світлини на пам’ять і дегустація на-
шої продукції та фото гостей фору-
му із нашим талісманом П’ятачком. 
Приємно усвідомлювати, що зусил-
ля колективу і його керманичів не 
залишилися непоміченими, а галузі 
свинарства «Нива Переяславщини» 
зичить стабільного попиту, зро-
стання, процвітання і жодних ката-
клізмів.

ПАЙОВИКАМ-

РЕНДЕРИНГ ОТРИМАВ 
ПЕРШЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ 

ОБЛАДНАННЯ
...Потім авто потраплятиме 

на вагову із автоматичним 
зважуванням, вона теж будується, 
бетонні роботи основи завершені. 
Після цього вантажівка 
потраплятиме у бункер прийому, 
який герметично зачиняється, тут 
буде вивантажуватися сировина, там 
же авто миється і звідти виїде уже 
чистим. Уже після того сировина 
потрапить до варочного котла. 

Якщо ви уявили, що варочний 
котел – це своєрідна каструля, то 
ви помиляєтесь, бо важить він 22 
тонни, отож, щоб його встановити, 
треба було щоб він пройшов 
велику дорогу із Данії до України, 
потім розмитнився і проїхавши пів 
держави дістався аж до нас. Але і 
потім його мандрівка не закінчилася, 
бо на будівельному майданчику 
його очікував невеличкий стрес. А 
можливо стрес був і не для варочного  
котла, а для великої команди, яка 
займалася його встановленням. 
Отож задіяні були усі основні 
спеціалісти «Ниви». Головний 
експерт проекту Олександр 
Барсуков, головний інженер 
компанії – Олександр Онищенко, 
голова правління ЕКХП і куратор 
технологічного забезпечення заводу 
– Олександр Ярощук, директор із 
питань капітального будівництва 
Віталій Божко, ще кілька десятків 
будівельників, екскаваторників, 
водіїв, стропальників і один 
дуже поважний кран із двома 
професіоналами, які виконали 
роботу філігранно. 

Але це тільки швидко розповідати, 
насправді кран данського 
виробництва вантажопідйомністю 
більше 100 тонн, також добряче 
потрудився. Незважаючи на 
відеокамери і комп’ютерне 
обладнання не обійшлися без 
попередніх випробувань, бо дуже 
вже поважний агрегат довелося 
переміщати. За цей час тричі 
змінювалася погода – від палючого 
сонця і до вітру з дощем, але там, 
де працює команда, результат буде 
неодмінно. Спочатку операцію 
провели на бетонних плитах, 
бо земля, розмита весняними 
дощиками, не дуже хотіла тримати 
стотонного велетня, на якому 
ще 51 тонна противаг і 22 тонни 
вантажу. Тому стрес був у всіх, 
але командна гра і професіоналізм 
такелажників зробили свою справу 
і серце рендерингу – варочний 
котел, встановлено. А коли він став 
на граційні стінки опори, серйозні 
до цього обличчя працівників 
розпливлися у посмішках, котел 
навіть зірвав аплодисменти та 
дружні рукостискання у порушення 
всіх карантинних норм. 

Потім ще буде більш точне 
регулювання котла, але головна 
робота зроблена. Перше 
технологічне обладнання 
встановлено!



Чи знали ви, що комбікормовий 
завод, як жива істота, може ди-
хати. Це дихання щоденно і щого-
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Історія заводу починається ще із 
1970 року, коли він був частиною 
ЕКХП – експериментального ком-
бінату хлібопродуктів. Правда зараз 
він навіть віддалено не нагадує ко-
лишнє виробництво, бо за цей час у 
ньому відбувається уже друга черга 

реконструкції. 
«Робота компанії спланована так, 

що періоду, коли у нас не було бу-
дівництва чи реконструкції, я навіть 
не пам’ятаю. Тому і будівельний 
підрозділ завжди має роботу. Хоча 
це і висуває одночасно додаткові 
завдання, але, по-перше,  ми вже 
звикли до певного ритму роботи, а 
по-друге, це не дає зупинятися, ти 
постійно у пошуках чогось нового. 
Така ж ситуація і з комбікормовим 
заводом. Уже  півроку триває рекон-
струкція задля збільшення вироб-
ничих потужностей Це вже другий 
етап, перший був у  2012 році, коли 
ми встановили лінію з переробки 
сої на соєву макуху та олію потуж-
ністю 72 тн/добу. Через рік ввели в 
експлуатацію установку сучасної 
системи мікродозування (вироб-
ництва компанії «SKIOLD A/S», 
Данія). Зараз друга черга цих робіт, 
направлена на збільшення потуж-
ності заводу і осучаснення, зокрема, 
і технологічним обладнанням від 
визнаних європейських виробників 
фірми «BUHLER», Швейцарія», 
- коментує плани із реконструкції 
комбікормового директор Групи 
компаній Віталій Шакель.

Напрошуємось на екскурсію до 
заводу, а Сергій Анатолійович від-
мовляє, мовляв, у нас будівельники 
все розгромили. Але дивитися, як 
народжується щось нове дуже ціка-
во, тим паче, якщо воно під недрем-
ним оком справжнього фаната своєї 

справи.
 На «Ниву» Сергій Анатолійович 

прийшов 16 років тому. До того 
закінчив сільськогосподарський 
університет за фахом зооінженер, 
але завжди хотів займатися харчу-
ванням тварин, навіть дипломну 

роботу писав про відгодівлю. І хоча 
до «Ниви» попрацював і головним 
зоотехніком у колгоспі, і з’їздив 
за кордон до фермера у Ірландію, 
справжню школу він пройшов саме 
тут.

Прийшов на роботу на перший 
тваринницький комплекс, коли 
Олександр Олексійович Мостіпан 
ще  тільки відбирав технологів на 
стажування до Данії. Його обрали, 
потім сам Олексійович призначив 
менеджером першого комплексу, а 
через 8 років, коли стало питання 
про вдосконалення комбікормового 
виробництва, – пішов на нову поса-
ду, де працює вже 8 років. 

Зараз завод не впізнати. Високі 

вимоги із біобезпеки перетворили 
його на підприємство замкнутого 
циклу, де все необхідне для життя є 
всередині. Тут і власна їдальня, і ду-
шові, і кімнати відпочинку, і навіть 
тенісний стіл. Завод працює цілодо-
бово і круглий рік, тому робітники 
працюють вахтовим методом. За 
цей час сформувалася справжня ко-
манда, коли ти можеш покластися 
на людей і спокійний, що доручене 
завдання вони виконають. Хіба що 
зараз непросто, бо  одночасно три-
ває реконструкція. Під час наших 
відвідин раптово зупинився завод, 
у великій операторській головний 
механік і керівник заводу шукають 

причину, а виявляється будівельник 
зачепив каскою кнопку аварійної 
зупинки заводу. За п’ять хвилин 
знайшли причину і «кухня для по-
росят», запрацювала знову. 

«На цьому етапі  реконструкції 
буде збільшено потужність виробіт-
ку, встановлено додатково змішу-
вач двотонник, що дозволить на-
ростити виробництво комбікормів 
до 800 тонн на добу. Також буде 
встановлено обладнання для зони 
витримки, що дозволить додатко-
вий прогрів близько 4 хвилин уже 
готового комбікорму, і покращить 
його безпечність для тварин. Збіль-
шення потужності потягне за собою 
реконструкцію більшості вузлів 

та агрегатів, будуть зміцнені кон-
струкції заводу і він стане прин-
ципово іншим. Завершити роботи 
плануємо у 2022 році», - розповідає 
Сергій Анатолійович.  Йдемо схід-
цями, тримаючись за поручні, які 
дрібно дрижать, і він каже: «Від-
чуєте, як дихає завод?». Сьогодні 
він дихає енергією людей, які тут 
працюють, енергією зернових і сої, 
які стали комбікормами, і енергією 
реконструкції. Нехай легко і вільно 
дихається нашому заводові, хай ви-
робляє він якісний і збалансований 
корм для поросяток, щоб отримати 
тільки найкращу м’ясну продукцію 
для наших споживачів!

ЗАВОД  ДИХАЄ 
ЕНЕРГІЄЮ

ПРО НАС
динно відчуває  його начальник Сергій Анатолійович Слюсарєв.

У Групі компаній «Нива Переяславщини» комбікормове виробництво  
- одна із важливих ланок вертикальної інтеграції, між собою працівни-
ки називають його «кухнею для поросят», але виробництво кухню на-
гадує дуже умовно, швидше всього – це справжній завод, де все рухаєть-
ся, тече трубами зерно, додаються до нього соя, макуха, вітаміни і 
навіть сіль,  і все  це поступово стає збалансованим і дуже корисним 
кормом для поросят
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 «Більш ніж двадцятирічний 
досвід нашої роботи у сільсько-

му господарстві навчив нас суворо 
дотримуватись певних принципів: 
добросовісно і відповідально ста-
витись до кожної справи, завжди 
тримати руку на пульсі і слідкува-
ти за зміною технологій, бачити і 
випереджати події, бути завжди на 
крок попереду, контролювати ко-
жен найменший процес у компанії, 
використовувати тільки професійне 
обладнання і мати гарну власну ко-
манду та перевірених часом підряд-
ників. Наше нинішнє будівництво 
і осучаснення елеваторних потуж-
ностей – це крок до більш якісно-
го зберігання зерна, відповідно до 
найвищих міжнародних стандартів. 
Новий елеваторний комплекс до-
зволить збільшити потужності ще 
на 30 тисяч тонн та забезпечить від-
повідність усім вимогам НАССР. 

Рослинництво – одна зі складових 
роботи компанії – це багатоступін-
чатий і складний процес, у якому 
важливо не тільки виростити, але 
й зберегти врожай, забезпечивши 
надійні умови зберігання зерна. Но-
вий елеватор не тільки збільшить 
наші потужності, але й дасть мож-
ливості для доведення зернових до 
товарних кондицій. Загалом еле-
ваторні потужності компанії сяга-
тимуть 170 тисяч тонн зберігання 
зерна.

Усі роботи здійснюються нашим 
будівельним підрозділом із залу-
ченням спеціалізованої організації 
«Лубнимаш». Нові потужності бу-
дуть зберігати уже цьогорічний уро-
жай», - зазначає директор компанії 
«Нива Переяславщини» Віталій 
Шакель.

На першій дільниці, де ведеться 
будівництво, уже є шість силосів. 
Разом із п’ятьма, що будуються, 
буде 11 потужністю 55 тонн. Також 
тут  вагова, очисний комплекс, су-
шарки, забезпечення відвантаження 
різних видів зерна та пряме відван-
таження на залізничні вагони.  Під 
низом є прохідна галерея із транс-
портером для переміщення зерна, 
система вентиляційних каналів, ас-
піраційне обладнання.

На майданчику кипить робота. І 
якщо будинки зводять із фундамен-
ту і до даху, тут зовсім інша історія 

- силосні банки ростуть знизу. Під-
рядники спочатку роблять дах, а 
вже потім поступово нарощують 
стіни. Дивовижне це видовище! Ще 
кілька тижнів і ми вже не матимемо 
майданчика для огляду, бо його пе-
рекриє нова силосна банка, а зараз 
просто перед нашими очима росте 
конус даху і поступово вивищу-
ються стіни. Виконроб будівництва 

Кожного дня на будівництві нова 
картина. Навіть не віриться, що 
людським рукам під силу таке зро-
бити, але ось воно - росте елеватор-
ний комплекс знизу догори.

ЕЛЕВАТОРИ РОСТУТЬ ЗНИЗУ
Руслан Вікторович Перцов та май-
стер Роман Юрійович Скомороха  
відслідковують кожен процес, ор-
ганізовують роботу будівельників 
та підрядників. Одночасно «шапка» 

з’являється і на другому силосі. За-
вершені фундаменти на третьому, 
зроблена стяжка, пофарбовані за-
кладні, монтуються решітки аерод-
нища, на решті - ведуться бетонні 
роботи, армування. На об’єкті пра-
цює 29 будівельників. Частина пра-
цівників постійно у арматурному 
цеху, готують «закладні», заготовки. 

«Справа іде до фінішу, - каже ви-
конроб Руслан Перцов, - ми свою 
частину закінчимо у середині лип-
ня, потім буде монтаж обладнання, 
тому уже готові споруди передамо 
під обладнання». 

НОВИЙ ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС НАТОМІСТЬ 
СТАРИХ ЗЕРНОВИХ СКЛАДІВ ЗВОДИТЬ У СЕЛІ ПЕРЕЯС-
ЛАВСЬКЕ ГРУПА КОМПАНІЙ «НИВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ»
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    ПАЙОВИКАМ ВІД    НАС

Вважаємо, що одна із основних 
складових успішного бізне-

су  - це уміння не втрачати зв’язок 
із реальністю, кожного дня бачити 
тих, заради кого працюємо, а ще 
тих, хто потребує нашої підтрим-
ки і допомоги. Це дозволяє відчу-
вати себе вдячним долі і світові за 
можливості, які ми отримали. Тому 
соціальна складова нашої роботи 
так само важлива, як і виробнича», 
- зазначає директор Групи компаній 
Віталій Шакель. 

Так склалося традиційно, що кож-
ного місяця спеціалісти компанії 
роз’їжджаються по громадах, а ми 
разом із директором благодійного 
фонду компанії Миколою Федоро-
вичем Шевченком вибираємо одне із 
сіл, щоб поспілкуватися із людьми і 
відкрити для себе щось нове. Цього 
разу дорога і тепла літня днина при-
вели нас до одного із найвіддалених 
від нас сіл – Паришкова. Відвідува-
ли ми його із головним агрономом 
ТОВ «ІТАЛ ІК» Анатолієм Ана-
толійовичем Чорнобаєм.

Кожного разу у цих поїздках от-
римуємо свої уроки, цього разу був 
урок синівської любові і от чому. 
Біля току господарства ми зустрі-
лися із соціальним працівником 
Паришкова та Корніївки Оксаною 
Марченко. Як вона сама про себе 
каже: бродячий поет та соціаль-
ний працівник водночас. Працює із 
одинокими жителями поетеса уже 
більше десяти років, прийшла на 
пів ставки. Багато колег не витри-
мали і пішли, а вона залишилася і 
працює водночас психологом, штат-
ним поетом стареньких, завідува-
чем господарством і ще багато ким. 
Мандруємо від однієї хати до іншої 
і слухаємо нехитрі історії про люд-
ські долі. Ользі Григорівні Мороз 91 
рік, але вже 14 років вона не може 
рухатися після інсульту. Ми спіл-
куємось із її донькою – Вірою. Важ-
ко навіть уявити, як живеться жінці, 
яка 14 років доглядає лежачу. Ольга 

Григорівна розповідає про «соняч-
ний» годинник, який вона сама собі 
вигадала. Коли сонце падає на ніж-
ку стола – то 11 година ранку, коли 
падає на край столу – 12 і так день 
за днем і рік за роком. Каже: «Та-
кого доброго понавозили, ви добре 
виробляєте, дай, Боже, здоров’я ва-
шим працівникам та начальникам». 
Бабуся схожа на тендітну фею, за-
горнуту у простирадло, яка тільки 
на хвильку прилягла спочити, вто-
мившись від чаклування. Донька 
не скаржиться на долю, покинула 
роботу,  а матері дякує за турботу і 
щасливе дитинство.

У сусідній хаті живе бабуся Марія 
Іванівна Бадун, вона на рік старша, 
але вже також рік не ходить, її до-
глядає син Юрій, що перебрався 
задля цього із Києва. У хаті віє спо-
коєм і добротою і навіть тіні незадо-
волення немає.

Галина Трохимівна Яценко теж 
розповідає про своїх дітей. «Вони 
подарували мені очі. Коли стала 
зовсім погано бачити, то шукала все 
навпомацки, син приїхав і побачив, 
що таке горе і повіз мене зразу в 
Березань, а там сказали, що за тиж-
день треба зробити операцію, отож 
місяць тому в  Яготині і зробили, 
тепер хоч на одне око, але бачу. А 
бачити, дітки, то велике щастя!».

Надія Іванівна Шишкіна має аж 
94 роки і є учасником бойових дій, 
а у 16 років була вивезена до Німеч-
чини поруч із Дрезденом і працюва-
ла у бургомістра, доїла корів разом 
із його донечками. Німці її не обра-
жали, а от із Німеччини до України 
вона добиралася аж шість місяців, 
із 9 травня 1945 до кінця грудня. 
Отакі життєві історії. 

У світі так буває, що материнська 
самопожертва може змусити зру-
шити гори із місця, але буває і на-
впаки, коли глибина синівської лю-
бові ореолом захищає лежачу матір. 
Тому спасибі тобі, Паришків, за цей 
урок синівської любові.

ПРО СИНІВСЬКУ 
ЛЮБОВ...

 ...І НЕ ТІЛЬКИ...

«163 жителі районів, де працює Група компаній «Нива Пе-
реяславщини, впродовж 15 місяців отримують підтримку 
продуктовими наборами, щоб обмеження, пов’язані із коро-
навірусом, було пережити не так важко. Всього за цей час 
ми вклали у проект близько 800 тисяч гривень, і ми щасливі, 
що принаймні один раз на місяць наші спеціалісти разом із 
соціальними працівниками зайшли до будинків одиноких лю-
дей, аби подарувати не тільки борошно, олію, вироби торго-
вої марки «П ‘ятачок», найбільш необхідні продукти, а ще 
продемонструвати нашу повагу і вклонитися мудрості про-
житих років
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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 працюємо, дбаємо та-
кож про розвиток гумані-
тарної сфери, підтримуємо 
освітні заклади, медицину, 
культуру, одиноких жителів. 

Окремим структурним підроз-
ділом компанії є її Благодійний 
фонд, тільки за 2020 рік біль-
ше 9 мільйонів гривень вкладено 
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!

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

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. 



 від 3 липня 2021 року

ДЕНЬ ДРУЗІВ

У студентів – гаряча пора – 
іспити, а за кілька днів комусь 

потрібно думати про працевлашту-
вання після закінчення навчання, а 
комусь  - про виробничу практику 
на четвертому курсі. Тому саме той 
час. Зустрічаємось із очільницею 
закладу Євдокією Василівною Ли-
сенко. Вона насамперед дякує за 
співпрацю, каже, що після практики 
на тваринницьких комплексах під-
приємства, студенти приїжджають 
зовсім іншими людьми. «Вироб-
нича практика ставить теоретичні 
знання на міцний ґрунт професій-
ної практики. Студенти отримують 
навики майбутньої професії і ро-
боти у колективі, їх розповіді про 
оснащення комплексів і підходи до 
роботи у «Ниві Переяславщини» 
приємно слухати, а ми щасливі, що 
випускники уже мають конкретні 

пропозиції працевлаштування», - 
каже Євдокія Василівна. 

Актовий зал практично заповне-
ний, сяє нетерпінням, молодечим 
запалом і вабить око білими халата-

ми студентів. Уже кілька років наби-
рає студентів на практику та роботу 
Андрій Олександрович Клименко - 
головний менеджер із тваринництва 
компанії, а сьогодні з ним ще наша 
менеджер із персоналу Вікторія Хо-
мич.  

«Ваш заклад для нас особливий, 
бо я бачу багато знайомих облич, 
найбільше студентів на підприєм-
стві саме із вашого закладу. 

Підприємство росте, розвиваєть-
ся, тому ми дбаємо про збільшення 
своєї родини.

Загальне поголів’я тварин стано-
вить 283 тисячі, ми другі в Україні. 
Наші свинокомплекси новітньо-
го типу, тому, запрошуючи вас на 
роботу, ми пропонуємо насампе-
ред знання. За рік ми виростимо 
із вас справжніх професіоналів. А 
це може стати гарним стартовим 
майданчиком у житті. Пропонуємо 
працевлаштування  за профільною 
освітою і звичайно достойну за-
робітну плату, проживання та хар-

чування за рахунок підприємства», 
- зазначив Андрій Олександрович.  

І хоча у студентів зараз справді га-
ряча пора, вони із радістю згадують 
практику і кажуть, що поросята на 
«Ниві» унікальні, особливо малень-
кі, а працювати цікаво і після прак-
тики більшість збирається прийти 
на роботу та одночасно навчатись у 
вузі заочно. 

А поки говорили про майбутнє, до 
зали ввійшов наш талісман – П’ята-
чок і не з пустими руками. Він вру-
чив директору закладу сертифікат 
на ремонт спортзалу. Це приміщен-
ня використовується не тільки для 
занять спортом, але і для прове-
дення спортивних змагань і за роки 
суворої експлуатації уже потребує 
ремонту, отож допомога компанії 
стане у нагоді. 

«Група компаній «Нива Переяс-
лавщини – це бізнес, який щоденно 
змінюється, ми у постійному по-
шуку, на вістрі часу і команда для 
втілення змін теж повинна бути 
такою – молодою. І мова навіть не 
про вік, а про бажання вчитися, 
приносити щось нове, свіжі ідеї, 
нестандартний погляд на процеси і 
технології. Тому бачимо у свій ко-
манді людей небайдужих, амбітних, 
які прагнуть змінювати світ і ру-
хатися вперед. Готові прийняти до 
своєї родини випускників вузів та 
професійних закладів, щоб доводи-
ти вже разом, що сільське господар-
ство здатне змінити і свої виробничі 
процеси, і світ навколо. Здоровий 
паритет юності і досвіду – це те, що 
забезпечить сталий розвиток і пер-
спективи», - коментує подію дирек-
тор компанії Віталій Шакель.

ГОТОВІ ПРИЙНЯТИ ДО 
СВОЄЇ РОДИНИ

Міжнародний день друзів «Нива 
Переяславщини» провела як і го-
диться – серед добрих друзів. Ми 

були у гостях у давніх партнерів компанії ВСП «Золотоніський фа-
ховий коледж ветеринарної медицини БНАУ». Із цим закладом нас 
пов’язують партнерські стосунки, неодноразово бували тут і цьо-
го разу зустріли нас як давніх друзів

До яких тільки хитрощів не 
вдаються агрономи, щоб на-

ситити землю. Тут і мінеральні до-
брива, і мікроелементи, і сидерати. 
Але кращого, аніж органіка, ще ніх-
то не вигадав.

«Гасло компанії, яким ми керує-
мось багато років, звучить так: 
«Шануємо землю - працюємо для 
людей». За 23 роки своєї праці у 
сільському господарстві ми від ньо-
го не відступали. 

Нині земельний банк компанії ста-
новить 23 тисячі гектарів орендова-
ної землі – це в основному людські 
паї і взаємовідносини із 6 тисячами 
пайовиків. Ми вважаємо власників 
землі своїми партнерами і, оренду-
ючи землю, беремо її під особисту 
відповідальність, усвідомлюючи, 
що в результаті нашого господа-
рювання вона не повинна втрати-
ти, швидше навпаки: землевласник 
повинен бути спокійний, що його 
власність тільки покращала і збага-
тилась. Я маю на увазі, що за час ви-
користання паїв, головний показник 
якості – бонітет ґрунтів, зріс після 
багаторазового внесення органіки  
із  67 балів  до 76. Щороку якість 
ґрунтів перевіряється спеціалізова-
ними організаціями, вони ж розро-

бляють схеми внесення органіки, 
відповідно до особливостей кож-
ного поля. Точне землеробство, яке 
ми впроваджуємо у компанії, вра-
ховує кожну найменшу характери-
стику ґрунту, а органіка вноситься 
відповідно до  схеми, розробленої 
Київським обласним державним 
проектно-технологічним центром 
охорони родючості ґрунтів і якості 
продукції. Максимальна кількість 
балів бонітету становить сто, то-
бто нам є куди рости і саме цьому 
підпорядковано усі ланки нашої 
роботи: використання передових 
технологій землеробства, високі 
професійні якості наших агрономів, 
найсучасніша техніка для обробітку 
землі та догляду за рослинами. Ми 
за ощадливе і дбайливе використан-
ня землі, тому цього разу придбали 
три машини «Самсон» виробництва 
Данії для внесення рідких органіч-
них добрив у ґрунт. Це коштовне 
придбання, але ми думаємо про 
майбутнє, тому маємо годувати зем-
лю, щоб вона віддячила нам уро-
жаєм», - коментує подію директор 
Групи компаній «Нива Переяслав-
щини» Віталій Шакель. 

На майданчику у Новій Оржиці 
стоять три красені – зелені бочки 

Самсон. Дуже символічно, що дан-
ський виробник назвав агрегати на 
честь біблійного персонажа Сам-
сона – всесильного і всемогутньо-
го, Агрегати навіть чимось на ньо-
го схожі, бо як Самсон мав силу у 
довгому волоссі, так і наші зелені 
красені, розправивши крила, розпу-
скають свої системи шлангів, а рі-
дина, що по них тече, дуже схожа на 
еліксир молодості, краси і здоров’я, 
так звані «Краплі данського коро-
ля». Можливо, це і занадто творче 
порівняння, але органіка для землі 
- саме такий вітамінний комплекс.

Дощове цьогорічне літо зустріло 
цистерни Samson невчасними до-
щиками, але красені – агрегати від 

того не стали менш привабливи-
ми. Довкола них на вивантаженні 
і головний інженер підприємства 
Олександр Онищенко, і механіки 
відділків і аж два крани – «Зубр» та 
«Силач». Кілька годин роботи і все 
готове, а для наладки і запуску уже 
впродовж шести років приїжджає 
один і той же сервісний інженер – 
Джон, представник данської ком-
панії Samson. Через тиждень під’єд-
нана до новеньких «Джондірів» 
техніка уже зможе вийти у поле, а 
«Краплі данського короля» стануть 
чудовим вітамінним коктейлем для 
української землі. Нехай тобі добре 
родиться й урожаїться, земле, а ми 
радо тебе доглядатимемо!

КРАПЛІ ДАНСЬКОГО КОРОЛЯЛіто – час вітамінів. Свіжі овочі й фрукти, зелень, сонечко і вода – 
дають можливість запастися вітамінами на увесь рік, а відповідно 
бути здоровими. У матінки-землі також цей період найбільш спри-
ятливий для підвищення запасу вітамінів у ґрунті



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 16 червня Харченко Ва-
лерій Миколайович з Русанова  
Приєднуємося до усіх побажань 
і просимо прихильності долі до 
ювіляра та многая-многая літа! 

 

Щур Лідія Іллівна з Париш-
кова зустріла віхову 60-річну 
дату у житті 18 червня. 

Хай Ваші наступні ювілеї 
будуть іще світлішими і 
радіснішими! 

 
Марчук Ольга Адольфів-

на з Двірківщини відзначила 
чергову вагому життєву дату 
15 червня. 

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

Наші віншування 
в сонячні оселі Кваші Раї-
си Іванівни та Козярина 
Григорія Петровича, які 
відповідно 6 і 2 червня і від-
значили 80-річні ювілеї в 
Русанові та Капустинцях! 

Хай теплим сонячним 
світлом і любов'ю будуть зі-
гріті усі Ваші дні на землі!

Іще 11 червня зустрів 
70-ліття Юхименко Гри-
горій Петрович зі Студе-
ників! 

Проте свято триватиме 
доти, доки про нього пам'ята-
ють, тож бажаємо іще раз  не-
вичерпного оптимізму, миру і 
радості!

Щур Анастасія Ан-
дрііївна з Паришкова 14 
червня  зустріла поважне  
85-річчя! 

Хай цей ювілей буде не 
останній у Вашому житті, 
і хай Бог оберігає Вас своєю 
Милістю до наступних світ-
лих дат!

Гаркавенко Лідія 
Луківна з Гостролуччя має 
за плечима 85-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 Заруби Ганни 
Хомівни з Двірківщини, яка 
19 червня зустріла 85-річчя!

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

 
Приходько Раїса Василів-

на зі Старої Оржиці приймала 
вітання  з 85-річчям 14 червня. 

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

...Поет Олег Ольжич є також док-
тором археології, автором праці 
«Неолітична кераміка Галичини».

...Вперше Дон та Волгу спробував 
з’єднати каналом син Роксолани ту-
рецький султан Селім II у 1569 році.

...Дитячі та юнацькі роки 
Станіслава Лема минули у Львові.

...Перший у світі розбірний рам-
ковий вулик винайдено у 1814 році 
Петром Прокоповичем.

...Росія відраховує багатотися-
чолітню історію свого флоту почи-
наючи з древнього Сабатинівського 
човна з теренів України.

...Перше зображення меандру ві-
доме з Мізинського браслету, ви-
готовленого з ікла мамонта 20 000 
років тому.

...18 лютого 2006 року премію 
Оскар за досягнення, які демон-
струють високий рівень інженерної 
майстерності і є важливими для ро-
звитку індустрії було вручено трьом 
українцям - представникам компанії 
Фільмотехнік.

...Існує думка, що перше відо-
ме в Україні зображення вишивки 
дійшло до нас на антропоморфних 
фігурках із мартинівського скарбу 
антів 6-7 ст. н.е.

...За даними Бюро перепису насе-
лення США кількість жителів Землі 
перевищила 6,5 мільярда чоловік.

...Гімн Греції складається з 158 
рядків.

... Софію Київську - пам’ятку 
архітектури й монументального жи-
вопису було засновано в XI столітті 
за наказом князя Ярослава на честь 
його перемоги над печенігами. Со-
бор відіграв неабияку роль у нашій 
історії. 

Софія Київська 
У Софії Київській константино-

польський патріарх призначав русь-
ких митрополитів, тут освячувало-
ся сходження на великокнязівський 
престол, велося літописання, зби-
ралося народне віче. Тут приймали 
послів, зокрема й іноземних візи-
терів, підписували політичні угоди.

При соборі було створено пер-
ші в Україні бібліотеку та шко-
лу. Величезною цінністю є відомі 
на цілий світ софійські мозаїки й 
дивовижні старовинні фрески на 
стінах. Тут зображено лики свя-
тих і портрети князівської родини, 
сцени з князівського життя. Однак 
на найбільшу увагу заслуговують 
давні написи, вирізані на твердих 
матеріалах. Деяким із них майже 
тисяча років!

Є підстави гадати, що відвіду-
вачі собору, які знали грамоту, за-
писували тут події, що найбільше 
хвилювали тогочасних киян. На-
приклад, на одній зі стін собору є 
датований запис про смерть Ярос-
лава Мудрого. Цей запис свого часу 

розвіяв сумніви щодо справжньої 
дати смерті князя. Тут також мож-
на знайти записи й про ті події, що 
не згадуються в жодних офіційних 
джерелах.

Софія Київська є безпосереднім 
учасником життя Києва протягом 
багатьох сторіч. Саме тому вона 
привертає увагу не тільки вірую-
чих людей, а й тих, хто цікавиться 
історією та давньою культурою.

...Статуя Христа в Ріо-де-Жанейро
має висоту понад тридцять метрів, 

а розмах рук – понад двадцять п’ять

Статуя Христа в Ріо-де-Жанейро
У 1822 році одна з країн Півден-

ної Америки, Бразилія, здобула не-
залежність. Через сто років жителі 
Ріо-де-Жанейро, що на той час було 
столицею Бразилії, вирішили уро-
чисто відсвяткувати ювілей своєї 
незалежності. Щоб наголосити на 
винятковій значущості події, було 
вирішено створити монумент Хри-
ста Спасителя.

Сама ідея спорудити статую Спа-
сителя належить принцесі Ізабел, 

яка й улаштувала конкурс на кращий 
проект. Переможцем став скуль-
птор Ектор да Сілва Коста. Гроші на 
спорудження дивовижного витво-
ру збирала вся країна. Скульптор 
запропонував зобразити Христа з 
розпростертими в жесті благосло-
вення руками. Більш того, здалеку 
фігура мала нагадувати хрест. Коли 
проект був обраний і затверджений, 
з’ясувалося, що в Бразилії немає 
техніки для його реалізації. Бра-
зильцям довелося звернутися по до-
помогу до французів. Саме у Фран-
ції, під керівництвом французького 
скульптора Поля Ландовські, було 
виготовлено всі деталі пам’ятника.

Із Франції частини фігури пере-
возили до Бразилії. Долаючи дов-
гий шлях залізницею, деталі вреш-
ті-решт досягали місця призначен-
ня – гори Корковадо. Будівництво 
статуї тривало близько дев’яти 
років, проте результат роботи ви-
правдав усі витрати. Її можна спра-
ведливо вважати технічно доскона-
лою, бо, незважаючи на свої гігант-
ські розміри, вона не боїться жодної 
негоди й вітру.

А ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО...

Увага! У середині липня нас може накрити потужною магнітною бурею, яка може спровокувати зриви, агресію, перепади емоцій, апатію або де-
пресію. Ця буря накриє Землю 15 липня. Ще один невеликий спалах очікується в кінці липня – 29 числа. Ця буря буде середньої потужності.


