
 

Аспекти 

 

Перший Гостомельський бізнес-

форум відкрив багато перспектив 

для співпраці влади-бізнес-громади. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Ефективну формулу  для процвітання громади треба шукати 

разом» 

Зауважила під час Першого бізнес-форуму директор Агенції розвитку і депутат селища Надія Дудник  

1 лютого в Гостомелі під патронатом селищного голови Юрія Прилипка відбувся бізнес-форум на 

тему: «Децентралізація: що принесе місцевому бізнесу створення Гостомельської ОТГ?». 

Організатором форуму виступила Агенція розвитку Гостомеля, молоде й цілеспрямоване об’єднання. 

«Спочатку нас було п’ятеро, але форум готувало вже 12 чоловік, зазначила під час проведення 

форуму у своєму виступі директор Агенції розвитку Гостомеля, депутат селищної ради Надія 

Дудник.— Переконана, що після його проведення число наших членів значно збільшиться, ми 

відкриті для конструктивної співпраці й побудови єдиної платформи ідей і дій, спрямованих на 



створення  комфортного середовища, в якому проживаємо. 

 

Особисто я поставила перед собою завдання, що коли я щаслива, то повинна знайти формулу, щоб 

навколо мене, тобто в рідному селищі, були щасливі всі. Для цього ми напрацьовуємо відповідні 

інструменти для втілення цієї мети, як участь громадськості в формуванні бюджету, вже створена 

робоча група, напрацьовано відповідні документи, як і по іншому важливому питанню, формуванню 

ОТГ, що дасть змогу значно збільшити місцевий бюджет для реалізації перспективних планів розвитку 

Гостомеля…»      

Зауважимо, в цьому представницькому заході взяли участь представники бізнесу, котрий 

інтегрований з селищем Гостомель, як от аграрна компанія «Grin gulid group», логістичне підприємсто 

«Кюне і Нагель»,  ДП «Антонов», підприємство будматеріалів ПрАТ «СБК-Озера» та представники 

інших компаній. Згадувані підприємства є  флагманами виробництв у своїх галузях в масштабах 

України. На складах підприємства «Кюне і Нагель» зберігається 20% експортного потенціалу України і 

8% імпорту. Компанія «Grin gulid group» постачає овочі в 2500 тисячі супермаркетів! Має наміри 

залучати до співпраці й населення Гостомеля, а саме навчати ефективно обробляти присадибні 

ділянки й видавати для цього посівний матеріал, добрива. У кінцевому підсумку закуповувати зібрані 

врожаї з грядок. А ще компанія будуватиме гуртожиток для свої працівників, оскільки багато членів 

колективу приїжджають на роботу з інших регіонів. 

Президент компанії «Grin gulid group» Сергій Завгороднюк:  

 

«Бізнес-форум зблизив бізнес-партнерів, які працюють у Гостомелі…». 



 
«Я, як керівник, прив’язаний до виробництва, сказав президент компанії «Grin gulid group» Сергій 

Завгороднюк але задоволений, що сьогодні, взявши участь у бізнес-форумі, час потратив із вигодою. 

Захід був досить вміло організований, почув про потенційні можливості багатьох потужних 

підприємств, які працюють у Гостомелі, «прикинули», що у випадку роботи аеропорту «Антонов» 

наше підприємство змогло б доставляти продукцію своїм партнерам за декілька годин. Інше питання 

– ми могли б сприяти у вирощуванні сільськогосподарських культур багатьом фермерам, 

виробничникам, звичайним городникам.  Словом, бізнес-форум зблизив бізнес-партнерів, які 

працюють у Гостомелі… 

Равіль Інилієв, керівник «СБК-Озера»: «Позитивно вражений 

проблемами, які порушувалися на форумі, гостинністю господарів та 



організацією проведення самого заходу»

 



Чимало робочих мігрантів з інших областей, як от Чернігівської трудиться на підприємстві «СБК-

Озера», тут теж думають про спорудження гуртожитку, а ще про розширення й покращення 

транспортного сполучення, це питання є актуальним для всіх крупних підприємств Гостомеля. 

Сьогодні компанія СБК займає 40% українського ринку лицьової керамічної цегли й 12% 

цегляного ринку України за обсягами продажів. 

«Я особисто працюю у такій потужній та відомій компанії близько року, – зауважив керівник 

підприємства Равіль Інилієєв. – Тож у деякій мірі був позитивно вражений проблемами, які 

порушувалися на форумі, гостинністю господарів та організацією проведення самого заходу. Це 

перший такий бізнес-форум, у якому наша організація взяла активну участь. Тож наше 

співробітництво за формулою: бізнес – влада – громада, надалі, сподіваюся, продовжуватиметься…» 

Генеральний директор «Кюне і Нагель» Віктор Шкарбан: 

 

«Громаді необхідний бізнес, а бізнесові абсолютно необхідна 

громада»  

Підсумком намірів представників гостомельського бізнесу можна вважати слова генерального 

директора «Кюне і Нагель» Віктора Шкарбана: «Ми вже давно знайомі з селищним головою Юрієм 

Прилипком і разом відкривали перше логістичне підприємство у селищі, на котрому зараз понад 

тисячу робочих місць. «Кюне і Нагель» сьогодні відоме не лише в Україні, а й далеко за її межами 

«Як менеджер можу зауважити, що співпраця бізнесу із населеним пунктом, де він знаходиться, на 

сьогодні в Україні має стати необхідною стратегією. Стосунки з керівництвом селища повинні бути 

завжди. Вони завжди бажані для бізнесу. 

Меценатство, за його словами, може бути мотивуючим чинником для персоналу компанії. А 

децентралізація, тобто, розширення кордонів населеного пункту, лише підніме імідж компанії»,— 

зазначив Віктор Шкарбан. 

Він також додав, що будь-яка міжнародна компанія перш за все буде зацікавлена в співпраці з 

населеним пунктом, в якій вона працює. 

«Бізнес не має національності. Тому однозначно цікаво співпрацювати саме з громадами, де він 

працює. І, хоче того швейцарський або німецький бізнес чи ні, він підтримуватиме українську 



громаду, якщо має справи в Україні. Для бізнесу важливо просунути свій авторитет на тому ринку, на 

якому він працює.У даному разі має бути взаємний вплив: громаді необхідний бізнес, а бізнесові 

абсолютно необхідна громада, на території якої розміщене його виробництво». 

 

Окрім представників великого бізнесу значну аудиторію форуму складали учасники дискусійної 

конференції, підприємці й активні громадяни. Було продемонстровано досвід успішного села 

Бобринці, що знаходиться під Києвом, де завдячуючи активній участі бізнесу, громадськості й влади в 

багато разів збільшено бюджет громади й розпочало ряд інфраструктурних змін, починаючи з 

облаштування центральної площі.  Привітати учасників форуму прибуло багато гостей, зокрема 

голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова, мер Києва минулої каденції Іван Салій, 

перший Герой України Олександр Галуненко та інші. Вів форум експерт з питань місцевого розвитку, 

засновник та керівник «Школи мерів» Руслан Рохов,  в дискусіях брав участь заступник міністра з 

інфраструктури України Віктор Довгань. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко: 

«Формат ОТГ дасть нові можливості для розвитку селища і бізнесу» 

 

Форум розпочався з промови селищного голови Юрія Прилипка:  «Шановні мешканці Гостомеля, 

шановні підприємці, шановні гості. Мені надзвичайно приємно, що тема нових можливостей для 

бізнесу зібрала таке велике коло зацікавлених осіб. На четвертому  році децентралізації, нарешті, і ми 

можемо вголос, публічно говорити про амбіцію створення об’єднаної територіальної громади. І я це 

кажу не тому, що бюджет громади зможе сягнути до 200 млн. грн. на рік, що дасть можливість 

зробити для громади більше, а тому, що ми отримаємо, в першу чергу, повноцінне місцеве 



самоврядування і разом з вами самостійно вирішуватимемо, як нам розвиватися і яким чином 

розпоряджатися спільними ресурсами. Що ж це за 200 млн. грн., про які йде мова? Це потенційні 

надходження до бюджету, котрі ми можемо отримувати завдяки тому, що саме ви, присутні в цьому 

залі, здійснюватимете свою підприємницьку діяльність. Чи може наша громада мати більше ресурсів 

для задоволення потреб її мешканців, для того щоб ми могли підвищувати якість життя на 

Гостомельщині? Безумовно, що так! Для цього місцева влада має створити умови, сприятливі для 

розвитку та процвітання місцевого бізнесу! Більше бізнесових структур – більше податків! Більше 

податків — більше можливостей зробити життя членів Гостомельської об’єднаної територіальної 

громади кращим! Я переконаний, що цього неможливо досягти без надання повного об’єму 

повноважень місцевому самоврядуванню! Станом на сьогодні ми вже пройшли всі необхідні кроки 

для того щоб, створити ОТГ. Деяких змін вдалося досягти і самостійно почати створювати 

комфортніші умови для проживання жителів селища та приємнішого перебування у ньому його 

гостей. Зокрема, це будівництво двох дитячих садків, облаштування тротуарів та пішохідних зон, 

частковий ремонт доріг, модернізація освітлення та відкриття ЦНАПу. Попереду ще дуже багато 

амбітних планів. Нині ми в очікуванні рішення ЦВК про призначення дати виборів. І це неможливо 

без співпраці влади та бізнесу…» 

 

 

 

 

 

Маленька Італія в селі Бобринці  

 

Перший бізнес-форум складався з двох сесій. На першій представники бізнесу обговорювали 

глобальні можливості для розвитку економіки Гостомельської ОТГ, на другій, де взяли 

участь  представники села Бобринці, співзасновник компанії UDG Роман Іваненко, директор Агенції 

розвитку Гостомеля Надія Дудник, виконавчий директор Агенції «Спільні зусилля» Назарій Артемчук 

та інші, обговорювалися питання взаємодії влади-бізнес-громади й пошуків синергії для її  



процвітання. 

Цікавим і  повчальним був виступ Романа Іваненка, під час котрого він поділився спогадами 

від перебування в Італії, де  з давніх давен навчилися  створювати комфортні середовища, в 

котрих проживають, тож часто жителі затишних міст і містечок, сіл збираються разом, щоб 

поспілкуватися за келихом вина, чашкою кави, переглянути старі альбоми, згадати приємні 

моменти життя, помріяти про майбутні плани. Створити подібне комфортне середовище 

спробували й в селі Бобринці, що під Києвом. І завдячуючи спільним зусиллям бізнесу- 

влади-громади їм це вдалося. Значно зріс бюджет села й реалізовано чимало 

інфраструктурних проектів, облаштовано центральну площу села, а головне згуртовано 

громаду, яка навчилася мріяти і діяти разом, котра сповнена синергією втілення інших 

амбітних планів.   

Під час другої частини форуму також відбувся ворк-шоп за темою «Спільна візія майбутньої 

Гостомельської ОТГ». Під час неї партнери в дискусійному форматі спілкувалися на тему свого 

бачення, яким буде Гостомельська громада, про місце кожного та його роль у розбудові громади 

через умовні три роки. 

 

 


