
ПЕРЕВЕСЛО
Міжрайонний інформаційний бюлетень Групи компаній

«Нива Переяславщини» №4 від 3 жовтня 2020 року

МИ-
ГРОМАДА!

На території Студениківської громади знаходяться основні виробничі потужності  Групи компаній «Нива Переяслав-
щини». Близько тисячі наших працівників є мешканцями громади, тому хочемо поділитися зі спільнотою щасли-
вими світлинами буднів громади і миттєвостей нашого життя. Кожна світлина – подія, із подій-світлин складається 
буква. На кожній сторінці – по одній букві, а всі разом вони складають суть нашого життя. Три роки тому на Покрову 
вперше було озвучено рішення про утворення громади. Ось якою вона стала! Живи громадо, розцвітай, вітай нові 
села і нові покоління. Третя в Україні, перша в області та головна у нашому житті! 
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Стосунки бізнесу й 
об’єднаної територіальної 
громади ніколи не були 
простими. У них головне 
– знайти золоту середину. 
Якщо уваги бізнесу до 
громади забагато – 
почуєш звинувачення, що 
втручаються у справи, 
замало – звинуватять у 
байдужості.  Як знайти 
ту гармонію у стосунках? 
- «Перевесло» звернулося 
із цими запитаннями до 
засновника Групи компаній 
«Нива Переяславщини», 
члена виконкому 
Студениківської ОТГ, 
Олександра Мостіпана

- Олександре Олексійовичу, як 
працювати компанії та громаді, 
щоб це була взаємовигідна 
співпраця і чи можливі взагалі 
тут рівноправні стосунки? Як 
вести бізнес у громаді?

- Співпраця із громадою – зовсім 
новий досвід для нашої компанії, 
але це корисний і повчальний 
досвід. Група компаній «Нива 
Переяславщини» працює на 
Київщині вже понад двадцять 
два роки. Увесь свій шлях — від 
оренди перших паїв у Старій 
Оржиці Згурівського району і до 
нинішнього нашого другого місця 
в Україні у галузі свинарства – 
ми пройшли у п’яти районах: 
Баришівському, Броварському, 
Згурівському, Переяслав-Хмель-
ницькому, Яготинському. Наш 
досвід співпраці із громадою зов-
сім невеликий – менш ніж три 
роки, це Студениківська громада 
(нині у Бориспільському районі), 
але ці стосунки багато нам дали. 
«Нива Переяславщини» десятки 
років поспіль займалася не тільки 
виробництвом, але вела велику 
благодійну роботу. Поява громад 
поставила її на зовсім інший рівень. 
Я давно ухвалив рішення, що 
підприємство, яке має виробничі 

потужності, успішно розвивається 
у районі, повинно не тільки чесно і 
прозоро сплачувати податки, але й 
реально допомагати селам, у яких 
знаходяться твої підприємства. 
Децентралізація дає такі можливо-
сті.

Є три фінансові складові  успіху 
громади: власні кошти, дотації 
й субвенції, а також спонсорські 
кошти. Власні кошти формуються 
із 60% ПДФО та інших податків, 
але головне джерело наповнення 
бюджету – це ПДФО(податок на 
доходи з фізичних осіб), тому кожна 
громада зацікавлена у збільшенні 
кількості робочих місць. По-перше, 
це зайнятість населення, по-друге, 
це надходження до бюджету. 
Для того, аби мати достатню 
кількість власних коштів, до чого 
прагне кожна громада, місцеві 
мешканці також повинні розуміти, 
що чим більше підприємств у 
громаді, тим більші надходження, 
а значить, нові дороги, школи, 
садочки, комфортні умови 
проживання, якісна медицина і таке 
інше.

Кожне підприємство повинне, 
у свою чергу, також розуміти, що 
авторитетом і повагою у громаді воно 
буде користуватися за умови сплати 
податку у місці господарювання. 
Працює, припустимо, БРСМ на 
території села Переяславське, то 
і податки підприємство повинно 
сплачувати у громаду. Я вважаю, 
що саме так було б справедливо.

І ще один момент. Не таємниця, 
що велика кількість підприємств, 
особливо у сільському господарстві, 
невеликі фермери, одноосібники 
не платять взагалі, зате вимоги 
у них до громади ой які високі! 
Частина також платить мінімальну 
зарплатню працівникам, або взагалі 
«платить у конвертах». Прибутку 
громаді від таких «спритних ділків» 
не буде, а от вимог у них – більше за 
інших. Громада тим і відрізняється 
від району, що кожного такого 

Олександр Мостіпан:
	 СТУДЕНИКІВСЬКА	 ГРОМАДА	

-ТРЕТЯ	В	УКРАЇНІ!
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«ділка» у громаді 
видно, та ухиляться 
від податків довго 
не доведеться. 
У розвинених 
країнах ухиляння 
від сплати податків 
– кримінальний 
злочин, тому їх 
треба платити 
чесно і не бути 
з л о ч и н ц е м . 
Потрібно також 
пам’ятати, що 
податки, це не 
тільки стабільний 
розвиток громади, 
але і майбутня 
пенсія ваших 

працівників.
Зараз, як ніколи досі, існує 

ризик, що ті, хто багато років 
наживався на людському незнанні 
та недосвідченості, прорвуться 
до влади. Не секрет, що 
величезна армія чиновників після 
адміністративної реформи захоче 
перестрибнути до теплих містечок 
голів ОТГ, тому саме зараз треба 
добре думати, хто іде до влади, 
з якою метою і чи принесе ця 
людина користь громаді.

- Як складаються стосунки 
«Ниви Переяславщини» зі 
Студениківською ОТГ?

- Ми не тільки великий вироб-
ник, ми ще й великий платник по-
датків. «Нива Переяславщини», 
за визначенням ДФС, увійшла до 
двадцятки найбільших платників 
податків України в аграрній сфе-
рі! І нам зовсім не байдуже, куди 

ідуть податки компанії.
Майже три роки тому за моєї 

активної участі була створена 
Студениківська громада, для того, 
щоб чесно зароблені та прозоро 
сплачені податки (не в конвертах, як 
деякі «діячі», бо це злочин) пішли 
на розвиток громади. Я це обіцяв 
людям, я зробив. За підрахунками 
наших фінансистів до кінця цього 
року у бюджет громади «Нива» 
сплатить 95 мільйонів гривень!!!

За цей час зроблено у громаді 
більше,  ніж за всі роки  незалежності! 
За основними показниками 
розвитку, за оцінками міжнародних 
експертів наша громада – ТРЕТЯ В 
УКРАЇНІ! У громади лідер – чесна 
і порядна людина, яка працює для 
людей. Зараз, коли громада вже 
стала на ноги, багато охочих прийти 
та спробувати перекласти 
громадські гроші до власних 
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кишень... Але я чомусь впевнений, що 
люди все бачать і розуміють, що вони мудрі 
та зроблять правильні висновки. Сьогодні 
помилка у виборі обійдеться дорого самим 
жителям, бо багато справ зроблено тільки 
завдяки особистій енергії й наполегливості 
нинішньої голови громади. Той, хто йде 
у владу, має пам’ятати, що це не спосіб 
здобути собі статки чи суспільне визнання. 
Це можливість зробити щось потрібне землі, 
місту, селу, місцевості, яка тебе виростила і 
дала тобі сили. Це, якщо хочете, робота 24 
/7, самозречення і засіб служити громаді, 
зробити щось корисне для людей, а не для 
себе. Людей, що готові так працювати – 
одиниці, і їх треба підтримувати.

- Яку участь в управлінні громадою 
беруть працівники та керівництво Групи 
компаній?

- Пряму і безпосередню. Насамперед 
тому, що не тільки наші головні потужності 
розташовані у громаді, але й основна маса 
наших працівників є її жителями. Тому 
прозоро і чесно сплачуючи податки, ми 
вкладаємо кошти, які підуть на покращення 
життя мешканців громади, тому я вва-
жаю — це капіталовкладення у майбутнє. 
На минулих виборах депутатом до гро-
мади став всього один працівник підпри-
ємства, але це нас не бентежить. Віталій 
Шакель, Олександр Ярощук та я є членами 
виконкому Студениківської сільської ради. 
Тому ми часті гості у громаді, навіть не гості, 
а практично мешканці громади, бо весь свій 
робочий час проводимо саме тут.

Які здобутки Ви бачите сьогодні у 
громаді, чи могли б вони бути більшими?

- У перший рік створення громади ми 
хотіли постійно прискорити процеси, нам 
все здавалося, що низькі темпи. Тільки 
згодом зрозуміли, що різниця між бізнесом 
та місцевим самоврядуванням величезна. 
Тут від прийняття рішення до його 
виконання – лічені хвилини, там (у громаді) 
можуть бути місяці. Перших півроку 
громада тільки формувалася, тому рухалася 
не так швидко, більше через бюрократичні 
перепони, а потім робота закипіла на повну. 
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Чи можу я як бізнесмен погодитися з усім, що робить 
громада? Безумовно, ні, але такі рішення ухвалили 

депутати й люди їм довірили управління 
громадою, тому їм видніше. Можливо, 

деякі речі я робив би по-іншому. 
Якщо говорити про здобутки, 

то насамперед я хотів би 
сказати про фінанси. 

Група компаній 
« Н и в а 

Переяславщини» 
сплатила до 
бюджету майже 9 5 
мільйонів гривень за час і с н у ва н н я 
громади. За цей же час ТОВ « П е л с к о м » 
- 5 277,8 тис. гривень, ФГ «Світ ланів» - 2 
201,3 тис. гривень, ДП «Переяслав-Хмельницьке 
лісове   господарство» - 562,7 тис. гривень, Філія 
«Південно-західна залізниця» - 342 тисячі гривень, 
ДІФКУ - 331,5 тис. гривень, ТОВ «КАТМА ГРУП» 
- 410,1 тис. гривень, Переяслав-Хмельницьке РСТ 
- 323,5 тис. гривень, ПП «Соснова» - 5 955,4 тис. 
гривень. ТОВ БРСМ-НАФТА - 1841,9 тис. гривень, 
ТОВ СЕО -263,6 тис. гривень, ТОВ Конверс лінкс 
- 255,9 тис. гривень, ТОВ «Пожежна та техногенна 
безпека» - 253,4 тис. гривень. Це я назвав найбіль-
ших платників податків. От саме із цих цифр треба 
судити, хто що приніс у громаду. І саме звідси, 
від платників податків, можливість розвивати 
села, здійснювати переобладнання, будівництво, 
утримувати медицину, освіту, культуру, допомагати 
літнім людям. Тому саме вклад «Ниви» у громаду є 
найбільшим і наш колектив цим пишається! Якщо 
хтось каже, що Мостіпан чи «Нива» диктує свої 
умови, то так, диктує, але тільки одне: давайте усі 
прозоро платити податки, щоб могли стабільно 
розвиватися наші села. Отака наша диктатура.

А здобутки у громади безумовно великі.
ПЕРЕЯСЛАВСЬКЕ

Усе розпочалося із найбільшої проблеми, яка 
майже три роки тому стояла перед громадою – 
школа у селі Переяславське. Ми доклали тоді 
грандіозних зусиль, щоб «ускочити» у державне 
будівництво. Потім ще довго мучилися із 
«недбалими» підрядниками, яких обрала область, 
але зробили. «Нива» також допомогла зробити 
благоустрій території, вирівнювання своєю 
технікою. Облаштовано футбольний майданчик 
зі штучним покриттям, нову модульну котельню, 
котел та генератор. До речі, я кілька разів умовляв 
громаду перейти на альтернативні види палива. 
Більшість своїх приміщень компанія опалює 
соломою, то чому ж не відійти від дорогого газу і 
не перейти на дешевшу щепу чи дрова, благо, що 
є своє комунальне підприємство. Зараз практично 
уся бюджетна сфера перейшла на таке опалення. 
Поруч зі школою зробили тротуар, навіть два 
обабіч вулиці Привокзальної, висипали всі вулиці 
села щебеневою сумішшю, заасфальтували 
Заводську, Центральну. Завершуються внутрішні 
роботи у новозбудованій Амбулаторії, щоб 
перевести медичний заклад села Переяславське 
у нове приміщення, придбано автомобіль 
для сімейного лікаря. Встановили бювет з 
артезіанською водою глибиною 186 метрів. Чиста 
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відпочинку. 
За неповні 3 роки на розвиток села 

Переяславське громадою витрачено 
понад 30, 6 мільйона гривень.

СТУДЕНИКИ
Коли заїжджаєш у село, то відразу 

впадають у очі зміни, які відбулися. 
Подивіться, якою красунею стала школа 
у селі! Проведено термомодернізацію та 
заміну даху опорної школи. А головне не 
за 1.5 року, як обіцяв дехто із претендентів 
на посаду голови, а за два місяці й в 
три з половиною рази дешевше, ніж ці 
ж особи пропонували зробити. Поруч 
облаштовано мультифункціональний 
та відкритий тренажерний майданчики. 
Проведено капремонт вулиці Переяславська 
з облаштуванням тротуару, Пономаренка. 
Розпочали ремонт Студениківського 
будинку культури, бібліотеки, 
кухні дитячого садочка «Малятко». 

Загалом на розвиток села Студеники 
витрачено понад 26, 6 мільйона гривень. 

СОСНОВА
Реконструювали опалення і забезпечили 

школу новим твердопаливним котлом та 
електрогенератором, дитячим ігровим 
майданчиком та відкритим павільйоном. 
Зробили капітальний ремонт приміщення 
медичного закладу, облаштували у ньому 
санвузол, забезпечили обладнанням. 
Зробили ремонт адмінприміщення старостату, 
облаштували арку біля приміщення сільської 
ради, зробили капітальний ремонт ритуального 
приміщення на кладовищі, почистили та 
поглибили колодязі на Чорнобильському 
масиві. Здійснили поточний ремонт вулиць 
села, заасфальтували вулиці Садову і 
Новоселицьку. Виготовили Генеральний 
план села, детальний план території парку. 
Загалом на розвиток села Соснова за час 
існування громади витрачено понад 17 
мільйонів гривень. А надійшло від головного 
донора села менш як 6 мільйонів, тому постійні 
звинувачення в тому, що для села нічого не 

питна вода – це здоров’я 
людей! 
Ми допомагаємо зробити 
роботи із вирівнювання 
території навпроти 
старостинського 
округу, щоб 
обладнати 
там зону 
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робиться, безпідставні.

СОМКОВА	ДОЛИНА,
	СОСНІВКА

Облаштували опалення всіх 
закладів соціальної сфери села: 
клубу, адмінприміщення, медич-
ного закладу та пошти, вста-
новили нові вікна та двері у 
ФАПі села Соснівка, зроби-
ли капітальний ремонт клубу 
та бібліотеки, придбали нові 
стільці, апаратуру, костюми 
та інструмент для колективу 
художньої самодіяльності, 
влаштували асфальтове по-
криття вулиці Набережна та 
здійснили капремонт вули-
ці Перемоги. Встановле-
но дитячий ігровий май-
данчик в селі Соснівка і 
проведено благоустрій 
території біля нього. 
Загалом на розвиток 
села Сомкова Долина 
витрачено понад 55 
мільйонів гривень.

КОЗЛІВ
Заасфальтовано 

вулиці Шляхова, 
Молодіжна і Жулі, 
проведено заміну 
даху та ремонт 
фасаду медичного 
закладу села. 
Провели заміну 
вікон у клубі на 
енергоощадні, 
оновили вбран-
ня сцени за-
б е з п е ч и л и 
м у з и ч н о ю 
апаратурою, 
і н с т рум е н -
том та ко-
с т ю м а м и 
учасник ів 
колективу 
художньої 
с а м о д і -
яльності, 
освітили 
вулицю 
Г а й о -
ву та 
Моло-
діжну, 
обла-
ш т у -
вали 
р и -
т у -

альне приміщен-
ня на місцевому 
кладовищі. Збу-
дували бювет з 
а р т е з і а н с ь к о ю 
с в е р д л о в и н о ю 
глибиною 306 метрів. 
У якості благодійної 
допомоги «Нива 
П е р е я с л а в щ и н и » 
обладнає невелику 
с т о м а т о л о г і ч н у 
клініку у приміщенні 
медзакладу села, зробить 
ремонт кабінету, проєкт 
для нього уже готується.

Загалом на розвиток 
села Козлів витрачено 
понад 5 мільйонів гривень. 
Якісно змінилася і 
медицина громади, 
придбано діагностичне 
обладнання, яке сьогодні 
дозволяє людям отримати 
усю необхідну допомогу на 
місці й навіть пройти аналізи, 
придбали два автомобілі для 
лікарських закладів. Ми були 
безпосередніми учасниками 
облаштування Пункту екстреної 
медичної допомоги, який 
зараз працює і на громаду. 
Здійснено капітальний ремонт 
приміщення, проведено 
опалення пожежної охорони та 
створено повноцінний Центр 
безпеки громади, із пультом 
відеоспостереження, рятувальним 
та охоронним підрозділом, поліцей-
ським офіцером громади, автомобі-
лем та всім необхідним обладнанням. 
Працює комунальне підприємство. 
Придбано мікроавтобус для 
регулярного сполучення між селами та 
соціальне таксі для транспортування 
людей з особливими потребами. 
На соціальну допомогу жителям, які 
потрапили у складні життєві ситуації, 
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надходжень, до 
інфраструктурних проєктів 
громади із різних джерел 
фінансування залучено 23 
мільйони 114 тисяч гривень. 
Після виборів ситуація у громаді 
зміниться, до неї доєднаються 
ще села Семенівської та 
Пристромської сільських рад, 
село Строкова. 

Роботи більшає, але, я вважаю, 
це правильним кроком, інакше у 
самодостатньої громади будуть 
великі вилучення коштів, так 
звана реверсна дотація.

Попередньо на 2021 рік було 

Треті	в	Україні!
В	області	-	
перші!

передбачено вилучення із бюджету 
у фонд держави понад 13 мільйонів 
гривень. То нехай краще за ці кошти 
буде збудовано садочок у Семенівці, 
нові дороги у Пристромах, чи об-
ладнано медзаклад у Строковій. 

Ми розпочали із того, що 
Студениківська громада -  ТРЕТЯ В 
УКРАЇНІ!!! Це-унікальна громада, 
у неї є величезний потенціал і ми 
будемо рухатися вперед стрімкими 
темпами!

З вірою в громаду і мудрість 
людей щиро – 

Олександр Мостіпан


