
ПРОТОКОЛ № 24
засідання Громадської ради

П Г  • • и  и  • ч /  • •  т л  • • • • •••при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 10.08.2016 
Час: 16.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 14 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: в. о. директора комунального підприємства по утриманню зелених 
насаджень Подільського району Манько О.І., представники інститутів 
громадянського суспільства та мешканці району (реєстрація додається).

Порядок денний:

1. Про можливе видалення ботанічної пам’ятки природи «Дуба Шевченка» 
за адресою: вул. Вишгородська, 7 (парк «Березовий Гай»)

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 
можливе видалення ботанічної пам’ятки природи «Дуба Шевченка» за 
адресою: вул. Вишгородська, 7 (парк «Березовий Гай»). Запросив до слова 
Манько О.І.

Манько О.І., в. о. директора комунального підприємства по утриманню 
зелених насаджень Подільського району, яка докладно розповіла про стан 
дерева, про кроки, що були зроблені комунальним підприємством з метою 
вирішення проблеми. Зазначила, що, комунальним підприємством по 
утриманню зелених насаджень Подільського району спільно з представниками 
управління екології та природних ресурсів м. Києва, Державної екологічної 
інспекції у м. Києві, Управлінням контролю за утриманням зелених 
насаджень та надання послуг КО «Київзеленбуд», Національним університетом 
біоресурсів та природокористування України, Національним ботанічним садом
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ім. М. М. Гришка та ін. було проведено нараду з питання подальшого 
моніторингу стану, утримання та можливого видалення дуба. За результатами 
наради та обстеження дерева прийнято рішення провести громадські слухання 
з питання зрізування дуба, оскільки дерево вражене стовбуровою гниллю і несе 
загрозу для життя та здоров’я відвідувачів парку «Березовий Гай». Попросила 
Громадську раду долучитись до вирішення даного питання.

ВИСТУПИЛИ:
Ховратенко О.О., голова громадської організації «Старий Поділ», який 
порадив звернутись до органів, які ведуть реєстр таких об’єктів і отримати їх 
висновок. А на даний час огородити дерево, та поставити табличку, що воно 
знаходиться в аварійному стані.

Лунейко В.Л., член громадської ради «Нова Європа», який зазначив, що 
мешкає недалеко від дерева. Повідомив, що у деяких випадках, з метою 
збереження дерев, які є ботанічною пам’яткою природи, їх стягують тросами. 
Запропонував розглянути всі можливі заходи по збереженню дерева.

Виникла жвава дискусія між учасниками засідання. Свою небайдужість та 
активну громадську позицію у вирішенні питання висловили всі учасники 
засідання Громадської ради та запропонували здійснити усі можливі заходи 
задля збереження ботанічної пам’ятки природи «Дуба Шевченка».

ГОЛОСУВАЛИ:
Створити робочу групу створити робочу групу на чолі з головою комітету з 
питань екології та туризму Громадської ради Коваленко О.Л. з метою 
опрацювання питання по суті та прийняття подальших рішень.

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:
1. Створити робочу групу на чолі з головою комітету з питань екології та 
туризму Громадської ради Коваленко О.Л. з метою опрацювання питання по 
суті та прийняття подальших рішень. Поінформувати про результати голову 
Громадської ради.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
розгляду поточних питань.

ВИСТУПИЛИ:
Чепель М.І., член Громадської ради, який поцікавився на якому етапі питання 
щодо передачі першого поверху будівлі за адресою: вул. Межова, 25 музичній 
школі № 12.
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Білінський Т.В., голова Громадської ради, сказав, що візьме питання під свій 
особистий контроль.

Дубач-Чорнюк О.М., член Громадської ради, яка повідомила, що 21 вересня 
відзначають Міжнародний день миру. Зазначила, що їх організація планує 
провести до відзначення цього дня танцювальний флешмоб 24 вересня о 12.00 
біля Подільської райдержадміністрації (Контрактова площа, 2). Запропонувала 
усім бажаючим долучитись, особливо родинам з дітками.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував наступне 
засідання Громадської ради провести 07 вересня 2016 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти інформацію виступаючих до відома.
2. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в 
місті Києві державній адміністрації 07 вересня 2016 о 15.00 в приміщенні

Секретар Громадської ради
/ > •  -  • ;"  -

О. Онофрійчук


