
ПРОТОКОЛ № 29 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 02.11.2016 Подільська районна в місті Києві
Час: Ї5.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 12 обраних членів Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації (реєстрація додається), начальник відділу з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Онофрійчук О.І.

Запрошені: головний спеціаліст з питань екології Афанасьєва Л. П., 
представник ПАТ «Київський щтамінний завод» Синах О. Г., мешканці 
прилеглих будинків до ПАТ "Київський вітамінний завод", представники 
інститутів громадянського суспільства (реєстрація додається).

Порядок денний:
1. Про розгляд скарг від мешканців прилеглих будинків до ПАТ "Київський 

вітамінний завод" щодо забруднення атмосферного повітря та шуму від його 
діяльності

2. Про результати роботи та плани на майбутнє депутата Київської міської 
ради Антона Дрепіна

3. Про проведення засідання Громадської ради 16.11.2016 у розширеному 
форматі. Робоча назва: "Екологія Подолу"

4. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний, запропонував перейти до першого питання порядку денного та 
заслухати звернення мешканців прилеглих будинків до ПАТ "Київський 
вітамінний завод" щодо забруднення атмосферного повітря та шуму від 
діяльності заводу.
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ВИСТУПИЛИ:
Василенко Г.В., представник мешканців житлових будинку по вулиці 
Кирилівська та Сирецька, прилеглих до ПАТ "Київський вітамінний завод", 
який озвучив проблему мешканців, а саме: про цілодобовий монотонний шум 
від заводу.
Лось Л.В., мешканка району, яка додала, що від роботи заводу погіршується 
стан здоров’я людей похилого віку.
Пуші^еля Н.В., мешканка району, яка наголосила, що для вирішення питання 
мешканці неодноразово зверталися до керівництва заводу, але питання не 
вирішується.
Афанасьева Л. П., головний спеціаліст з питань екології Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації, яка повідомила, що письмові запити до 
неї не надходили, але мешканці звертались зі скаргами до КБУ «Контактний 
центр міста Києва» по телефону «гарячої лінії» 15-51.
Синах О.Г., представник ПАТ «Київський вітамінний завод», яка доповіла, що 
про скарги мешканців вони знають. І щоб вирішити це питання та покращити 
умови проживання мешканців, на даний час укладена угода з організацією 
щодо встановлення шумоізолюючих екранів на підприємстві.
Дрепін A.B., депутат Київської міської ради, який виступив із пропозицією 
долучитися до вирішення даного питання та пообіцяв сприяти мешканцям.

В ході обговорення питання взяли участь усі присутні. Після жвавої дискусії 
Голова Громадської ради Білінськйй Т.В. запропонував створити робочу групу 
на чолі з головою комітету з питань екології та туризму Громадської ради 
Олексієм Коваленком.

ВИРІШИЛИ:
Створити робочу групу на чолі з головою комітету з питань екології та туризму 
Громадської ради Олексієм Коваленком з метою взяття даного питання на 
контроль.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
наступного питання і заслухати результати роботи та плани на майбутнє 
депутата Київської міської ради Антона Дрепіна.

ВИСТУПИЛИ:
Дрепін A.B., депутат Київської міської ради, який доповів про результати своєї 
діяльності та ідеї на майбутнє (презентація додається). Також зазначив, що від є 
членом постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально- 
економічного розвитку, що є важливим для вирішення фінансових питань.

Члени Громадської ради обговорили з Дрепіним A.B. нагальні питання району 
та поцікавилися про проекти, які наразі реалізуються у районі.



з
ВИРІШИЛИ:
Прийняти інформацію депутата Київської міської ради Антона Дрепіна до 
відома.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
обговорення третього питання порядку денного щодо формату проведення 
наступного засідання Громадської ради 16.11.2016.

ВИСТУПИЛИ:
Коваленко О.Л., член Громадської ради, який запропонував обговорити на 
наступному засіданні питання екології, які турбують мешканців району. 
Зокрема інформацію про кількість озер на території району, їх екологічний стан 
та рекреаційну спроможність. Запропонував запросити представників влади 
району та Державного комунального підприємства «Плесо» на наступне 
засідання Громадської ради з метою вивчення даного питання.

Афанасьева Л. П., головний спеціаліст з питань екології Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації, яка повідомила, що готова долучитися до 
обговорення ситуації навколо озер в районі.

Члени Громадської ради підтримали пропозицію. Вирішили розглянути одним 
із питання порядку денного стан озер Подільського району.

ВИРІШИЛИ:
Доручити Коваленку О.Л. запросити на наступне засідання профільних 
представників Подільської райдержадміністрації та представників ДКП 
«Плесо».

4. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути інші 
організаційні питання. Наголосив, що на наступне засідання буде запрошено 
депутата Київської міської ради Маслову Н.В. та нагадав, що наступне 
засідання відбудеться 16 листопада 2016 року о 15.00.

Онофрійчук О.І., начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зробила декілька повідомлень.

Зазначила, що до 04.11.2016 проводиться прийом заявок по відбору 
районних громадських організацій, діяльність яких має соціальну 
спрямованість, для надання фінансової підтримки у 2017 році з бюджету м. 
Києва.

Повідомила, що розпочалось формування районного плану заходів щодо 
реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016-2017 pp., відповідно до Указу Президента 
України від 26.02.2016 № 68/206 «Про сприяння розвитку громадянського



суспільства в Україні». Попросила залучитись усіх бажаючих та надати свої 
пропозиції до плану.

Наголосила, що відповідно до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
21.10.2016 № 1022, № «Про внесення змін до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
15.09.2016 року № 865 «Про затвердження Положення про громадський 
бюджет (бюджет участі) міста Києва на 2016 рік» продовжено термін прийому 
громадських проектів до 6 грудня 2016 року.

ВИРІШИЛИ:
1. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 

місті Києві державної адміністрації 16 листопада 2016 року о 15.00 в 
приміщенні райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2 (9 
кімната).

2. Прийняти інформацію Онофрійчук О.І. до відома.
/

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

Т. Білінський

О. Онофрійчук



БЛАГО
Асфальтування

Здійснено асфальтування більше 
20 прибудинкових територій та
міжквартальних проїздів:

зокрема, капітальний ремонт двору 
за адресами вул. Кирилівська, 117, 
вул. Кирилівська, 116А -  118 та вул. 
Кирилівська, 126/2, ямкові ремонти 
по вул. Шполянська, вул. 
Захарівська, вул. Терьохіна

Завершено асфальтування 
прибудинкової території по вул. 
Кирилівська, 99

Озеленення

Проведено обрізку крон дерев 
навпроти Куренівського парку

Проведено сезонну обрізку крон 
дерев по вул. Петропавлівська, 15

Ремонти

Здійснено заміну вікон у житлових 
будинках за по вул. Кирилівська, 
117, проводиться заміна вікон по 
вул. Кирилівська, 124

Проведено ремонт лавок у дворах 
будинків по вул. Кирилівська, 124 та 
вул. Тульчинська, З

Інше

Підтримка проекту розмітки 
трамвайних зупинок за 
європейським зразком (вул. 
Кирилівська, 126/2)

Розпочато підготовку до ремонту 
дороги та трамвайних переїздів по 
вул. Кирилівська

Проведено інспекцію будинків щодо 
можливості розміщення 
телекомунікаційних стояків по вул.

Захарівська, 1 Захарівська, 14 
Захарівська, 2 Петропавлівська, 11 
Захарівська, 7 Олени Теліги, 55

Завершенно ремонт каналізаційних 
труб по вул. Петропавлівська, 1

Ліквідовано результати затоплення 
та проведено ремонт 
каналізаційних труб по вул. 
Захарівська, 10

Завершено ремонтні роботи 
каналізаційних труб та 
водовідведення з підвалу по вул. 
Кирилівська, 127

Встановлено нові радіатори та 
проведено ремонт систем тепло- і 
водопостачання по вул. 
Копилівська, 2А та 9А

Боротьба проти незаконної
'ДІЯЛЬН ОСТІ

Демонтовано незаконний 
рекламний засіб на зупинці 
громадського транспорту та фасаді 
ЖК «Науковий» по вул. 
Петропавлівська, 40

Розпочато проведення перевірки 
дотримання вимог законодавства у 
сфері містобудівної діяльності щодо 
ряду торговельних павільонів по 
вул. Копилівська, 1
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ВІТА
Дитячий садочок № 268
вул. Копилівська, 6

ГТовністю реконструйовано

Школа № 2 ім. Д. Карбишева
вул. Копилівська, 36

Проведено капітальний ремонт 
спортивної зали та частини фасаду

ЕКРЕАЦІИ НІ 
Б'ЄКТИ

Сквери

Відкрито оновлений сквер по вул. 
Кирилівська, 124

Розпочато комунікаційний процес 
щодо присвоєння статусу скверу 
території по вул. Копилівська, 4 
(на місці ліквідованих Наливайки та 
автомийки)

Дитячий садочок № 88
вул. Копилівська, 8

Проект реконструкції та 
розширення — на завершальній 
стадії. Початок робіт заплановано 
на весну 2017-го року

Школа №114
вул. Кирилівська, 87/89

Розпочато процес підготовки до 
відновлення роботи школи

Проводиться спільна робота з 
Подільською районною у місті Києві 
державною адміністрацією щодо 
розробки проектної, договірної, 
бухгалтерської документації

РТ
Організація скейтбордингових 
змагань до дня Go Skateboarding 
Day у скейтпарку «Гавань»

Встановлено спортивний 
майданчик за адресою вул. 
Петропавлівська, 15

Куренівський парк

Встановлено напівсфери біля входів 
до парку для обмеження в'їзду 
автомобілів

Відновлено піщане покриття на 
дитячому майданчику на території 
парку

Завершується капітальний ремонт 
громадської вбиральні в межах 
парку

Підтримка суботників на території 
парку у співпрації з КО 
"Київзеленбуд"

Бювети

Розроблено проект з будівництва 
артезіанської свердловини по вул. 
Кирилівська, 99 та розпочато 
роботи

Проведено заміну насосного 
устаткування бювету по вул. 
Петропавлівська, 26

Д РЕПІН


