
ПРОТОКОЛ № 39 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 29.03.2017 
Час: 16.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, кім. 9)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович
о

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 10 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: заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації Мукан О.C., начальник управління капітального 
будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в місті 
Києві державної адміністрації Писарук P.A., представники інститутів 
громадянського суспільства та мешканці району (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про ситуацію, що склалася навколо робочих місць та майна підприємців, які 
працюють на Контрактовій площі

2. Про розгляд поточних питань

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний та запропонував перейти до першого питання, а саме: про 
ситуацію, що склалася навколо робочих місць та майна підприємців, які 
працюють на Контрактовій площі та надав слово присутнім зацікавленим 
особам у вирішенні проблеми.

ВИСТУПИЛИ:
Мельник O.A., представник Асоціації підприємств і підприємців міста Києва 
та Київської області, який озвучив проблемні питання, що виникли у зв’язку з 
намірами міської влади здійснити реконструкцію Контрактової площі та в 
результаті чого всі підприємці, змушені припинити свою діяльність в межах 
визначеної території. Наполягав на проясненні ситуації та можливості 
подальшого здійснення підприємницької діяльності, аргументуючи це втратою 
робочих місць та податкових внесків. Зазначив, що всі підприємці стурбовані та 
не хочуть повторення досвіду інших районів із втручанням силових заходів, а 
тому запропонував сісти за стіл перемовин влади та бізнесу з метою пошуку 
компромісу.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Писарук P.A., начальник управління капітального будівництва, архітектури 
та землекористування Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, який пояснив, що територія Контрактової площі на якій 
здійснюється підприємницька діяльність в умовах розміщених на ній 
тимчасових споруд, визначена сквером № 3, а відповідно до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) 
«Про реконструкцію скверу №3 на Контрактовій площі Подільського району 
м. Києва» від 13.10.2016 № 1008 передбачено здійснення реконструкції скверу 
№ 3 на Контрактовій площі. Зазначив, що планується зробити у рамках 
реконструкції, звернув увагу, що на сьогоднішній день 50% території даного 
скверу займають тимчасові споруди, що є неприпустимим А також надав 
визначення поняття «сквер» згідно з чинним законодавством.

Хавратенко О.О., мешканець Подолу та представник громадської організації 
«Старий Поділ», який висловився з приводу сьогоднішньої ситуації на 
Контрактовій площі. Нагадав, що це сквер, і там має бути більше зелених 
насаджень та місць відпочинку ніж тимчасових споруд. І в такому вигляді як 
зараз, сквер не має бути.

До обговорення ситуації, що склалася долучились обурені присутні підприємці, 
які здійснюють підприємницьку діяльність на території Контрактової площі 
(скверу №3) та не визнають права районної влади на припинення їхньої 
діяльності в межах визначеної території. Також присутніх зацікавило 
питання,скільки проектів реконструкції площі було розроблено. Хто визначав 
переможця конкурсу, якщо такий б,ув.

ВИРІШИЛИ:
1. Підготувати звернення до голови Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації В. Мондриївського стосовно ситуації навколо 
реконструкції Контрактової площі (сквер №3).
2. Підготувати звернення до голови постійної комісії Київської міської ради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування Міщенко О.Г.
3. Підготувати звернення до організаторів Євробачення-2017 з метою 
роз’яснення чому необхідно прибрати усі тимчасові споруди з Контрактової 
площі.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував розглянути 
друге питання, а саме: про розгляд поточних питань.

ВИСТУПИЛИ:
Онофрійчук О.І., начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків 
з громадськістю, яка зробила оголошення про громадську організацію 
«Вікімедіа Україна», що підготувала проект Заходів, спрямованих на створення 
сприятливих умов для наповнення україномовного розділу відкритої 
багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія» на 2017 рік та запропонувала



усім бажаючим громадським організаціям долучитись до 
наповнення україномовного розділу відкритої багатомовної мережевої 
енциклопедії «Вікіпедія».
Також запросила прийняти участь у Весняній толоці, що відбудеться 01 квітня 
2017 року. Запропонувала надати свої пропозиції стосовно місць приведення до 
належного санітарного стану або долучитись до тих, де будуть приймати участь 
працівники райдержадміністрації.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав, що наступне 
засідання-відбудеться 12 квітня 2017 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Онофрійчук О.І. до відома.
2. Провести наступне засідання Громадської ради щ оіод ільській  районній в 
місті Києві державній адміністрації 12 квітня 2017^ жу о 15.00 (Контрактова 
площа, 2, 9кім.).

Голова Громадської ради

Секретар Громадської ради

Т. Білінський

О. Онофрійчук


