
ПРОТОКОЛ № 4 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 02.08.2017 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, кім. 9)é
Головуючий: Скрипський Валерій Романович

о

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: представники інститутів громадянського суспільства та мешканці 
району (реєстрація додається).

1. СЛУХАЛИ:
Скрипського В.Р., заступника голови Громадської ради, який розпочав 
засідання. Оголосив, що у зв’язку з відсутністю Білінського Т.В. буде 
головуючим, запропонував перейти до розгляду поточних питань та запросив 
до виступу бажаючого доповідача.

ВИСТУПИЛИ:
Суліковська I.A., майстер з виготовлення виробів ручної роботи, яка 17 років 
здійснює підприємницьку діяльність в умовах ярмарку-виставки на 
Андріївському узвозі, яка розповіла про стан вуличної торгівлі в 
славнозвісному місці. Зокрема, звернула увагу присутніх на відсутність 
елементарних правил ведення торгівлі та їх дотримання, а також чіткого 
порядку видачі дозволів й здійснення контролю за дотриманням вимог, 
передбачених чинним законодавством. Зазначила, що вболіває за збереження 
історичної атмосфери Андріївського узвозу, яку підтримує саме торгівля 
виробами ручної роботи, та на засідання прийшла з метою донесення ситуації 
до присутніх.

Фельдман Є.Д., голова ГО «Громада Андріївського узвозу», яка на правах 
корінного мешканця вулиці Андріївський узвіз приєдналась до обговорення. 
Підтримала думку стосовно збереження архітектурної спадщини, відновлення 
естетичного вигляду фасадів та упорядкування торгівлі -  усіх складових, що 
створюють неповторну атмосферу вулиці. Розповіла, що на території 
Контрактової площі (сквер №2) триває інформаційний пікет, організований ГО 
««Громада Андріївського узвозу» з метою інформування громадян про 
проблеми збереження культурної спадщини та історичного Києва. Водночас, в 
рамках пікету ведеться збір підписів на підтримку проведення загальноміських 
громадських слухань щодо ситуації навколо будівлі театрально-видовищного 
закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі».



Запропонувала створити механізм спільного вирішення перерахованих 
проблем із залученням максимальної кількості зацікавлених осіб, громадських 
організацій та ресурсів, якими вони володіють.

Онофрійчук О.І., начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю, яка підказала найоптимальніший варіант вирішення усіх 
проблемних питань Андріївського узвозу -  відновити функціонування 
створеного органу самоорганізації населення (ОСН) «Вуличний комітет 
«Андріївський узвіз» шляхом проведення звітно-виборчої конференції та 
обрання голови. Короткого окреслила переваги ОСН, а головне - можливість 
даного органу в межах повноважень вирішувати вищезазначені питання 
відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення».

Мельник І.В., член громадської ради, який повідомив, що на даний час також 
проходить збір підписів у підтримку місцевої ініціативи «Про розірвання 
договору оренди земельної ділянки від 13.04.2006 № 85-6-00272, укладеного 
між Київською міською радою та приватним підприємством «МАРКОН» для 
будівництва, експлуатації та обслуговування готельного комплексу з закладами 
громадського харчування та паркінгом для легкового автотранспорту площею 
0,1985 га на Андріївському узвозі, 14-16 у Подільському районі».

Присутні висловили свої думки та обговорили хвилюючі питання. Головуючий 
засідання зазначив, що жодне питання з яким звертаються до Громадської ради 
не залишається без розгляду. Тому, члени громадської ради виявили 
одноголосне бажання створити робочу групу з вирішення проблемних питань 
на Андріївському узвозі на чолі з Чернишенко Н.С. та у складі: Василець Ю.В., 
Васильченко О.В., Мельник І.В. та Скрипський В.Р., мешканців вулиці, 
зацікавлених осіб та представників Подільської райдержадміністрації.

Обговорили питання відзначення Дня Державного Прапору України та 26-ї 
річниці незалежності України. Члени Громадської ради виявили бажання 
долучитись до проведення свят. Прийняли рішення в робочу порядку вирішити 
усі питання.

Скрипський В.Р., головуючий засідання, який вніс пропозицію провести 
наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державної адміністрації 06 вересня 2017 року о 15.00.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо проведення наступного засідання Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації 06 вересня 2017 року о 15.00.
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«за» - одноголосно.



з
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Створити робочу групу з вирішення проблемних питань на Андріївському 
узвозі на чолі з Чернишенко Н.С. та у складі: Василець Ю.В., Васильченко О.В., 
Мельник І.В. та Скрипський В.Р., яка розглядатиме питання по мірі 
надходження із залученням відповідних фахівців.
3. Доручити Чернишенко Н.С. підготувати проект листа на голову Подільської 
райдержадміністрації В. Мондриївського з проханням надати необхідних 
представників до робочої групи.
4. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державної адміністрації 06 вересня 2017 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

Заступник голови Громадської ради В. Скрипський

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук


