
засідання Громадської ради 
при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 17.01.2018 Подільська районна в місті Києві
Час: 15.00 державна адміністрація

(Контрактова площа, 2, актова зала)

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 11 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:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання з привітання 
всіх присутніх з початком нового року та побажав результативної роботи членам 
ради впродовж усього року.

На засідання завітав заступник керівника апарату Подільської районної в місті Києві 
державній адміністрації Мукан О.С., який у зв’язку з погіршенням погодних умов 
звернувся до членів Громадської ради з проханням приєднатися до добровольців з 
розчищення снігу. Однак, бажаючих підтримати ініціативу з боротьби зі сніговими 
заносами не виявилось.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав, що досі залишається не 
вирішеним питання з виготовлення посвідчень для членів Громадської ради та 
залучених експертів, ескізи яких було затверджено шляхом голосування на 
минулому засіданні.

Кудря Є.С., член Громадської ради, який зазначив, що як відповідальний за 
виготовлення посвідчень має отримати від усіх бажаючих в електронному вигляді 
фото та всю необхідну особисту інформацію для їх виготовлення.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який зазначив, що досі залишається не 
вирішеним питання щодо затвердження Положення про експертну групу 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка доповіла, що редагований варіант 
проекту Положення про експертну групу Громадської ради при Подільській



районній в місті Києві державній адміністрації було надіслано для 
ознайомлення електронною поштою усім членам Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо затвердження Положення про експертну групу Громадської ради при 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

'і

«за» - одноголосно.

Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка на правах голови регламентного 
комітету, зазначила про необхідність проведення аналізу відвідування членами 
Громадської ради засідань.

Білецький В.В., представник ГО «Громада Андріївський Узвіз», який виявив 
бажання на засадах фахівця з правознавства спільно з Рутковською O.A., 
мистецтвознавцем, реставратором, членом HK ІКОМОС України, а також 
Фельдман Є.Д., спеціалістом з питань ОСББ та ОСН, долучитися до роботи 
Громадської ради в якості експертів з питань збереження культурного надбання 
району. Передав головуючому офіційне звернення ГО «Громада Андріївський 
Узвіз» щодо розгляду вищезазначених кандидатур в письмовому вигляді.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо залучення представників ГО «Громада Андріївський Узвіз»: Білецького В.В., 
фахівця з правознавства; Рутковської O.A., мистецтвознавця, реставратора, члена 
НК ІКОМОС України; а також Фельдман Є.Д., спеціаліста з питань ОСББ та ОСН, 
до роботи в складі комітету з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, 
архітектури та збереження культурної спадщини Громадської ради.

«за» - одноголосно.

Рутковська O.A., представник ГО «Громада Андріївський Узвіз», яка доповіла 
щодо ситуації, яка виникла навколо забудови за адресою: вул. Хорива, 2. Докладно 
розповіла про історію забудови та результати, напрацьовані упродовж тривалого 
протистояння забудовнику. Зокрема, наголосила, що фактів, які підтверджують 
правомірність дій забудовника досі не було ним пред’явлено.
Запропонувала, з метою з’ясування обставин, провести публічне обговорення 
(нараду) за участю усіх відповідальних та зацікавлених з даного питання сторін.

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який підтримав ідею, щодо проведення 
публічного обговорення з питання правомірності забудовника за адресою: 
вул. Хорива, 2. Запропонував доручити Мельнику І.В. спільно з експертами 
Білецьким В.В. і Рутковською O.A., підготувати відповідні листи щодо організації 
та проведення публічного обговорення (наради) з даного питання.
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ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо необхідності проведення публічного обговорення (наради) з питанн 
правомірності забудовника за адресою: вул. Хорива, 2 за участю усіх відповідальни 
та зацікавлених з даного питання сторін. Доручити Мельнику І.В. до 19.01.201: 
спільно з експертами Білецьким В.В. і Рутковською O.A., підготувати відповідн 
листи щодо організації та проведення громадського обговорення з даного питання.
,

«за» - одноголосно.

На засідання завітали мешканці району, яких обурила ситуація, спричинені 
намірами забудовника ведення будівельних робіт на території історичного місця під 
назвою «Крістерова гірка» (вул. Вишгородська, 47). Зокрема, Ратушняк Т.В. 
мешканка будинку, що розташований в епіцентрі подій за адресою 
вул. Вишгорлодська, 47-Б, наголосила на історичному значенні даної території 
докладно розповіла про ситуацію взаємин ініціативної групи мешканців і: 
забудовником. Зазначила, що ініціативна група має змістовні напрацювання тг 
звернулась за допомогою до членів Громадської ради, які володіють значним 
досвідом в даній сфері.

Рутковська O.A., представник ГО «Громада Андріївський Узвіз», яка підсумувала, 
що дана ситуація схожа з ситуацією по вул. Хорива, 2. Тому, алгоритм вирішення 
даної проблеми має бути аналогічним.

<•

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо надання рекомендацій ініціативній групі з питання з питання можливої 
неправомірної забудови історичного місця під назвою «Крістерова гірка» (вул. 
Вишгородська, 47): 1) офіційно звернутися за допомогою до Громадської ради та 
надати на розгляд напрацьовані матеріали з даного питання; 2) провести публічне 
обговорення з питання правомірності забудовника на території історичного місця 
під назвою «Крістерова гірка» (вул. Вишгородська, 47). Доручити Мельнику І.В., за 
умови офіційного звернення ініціативної групи мешканців до Громадської ради 
підготувати відповідний лист щодо організації та проведення публічного 
обговорення з даного питання.

«за» - одноголосно.

Рутковська O.A., представник ГО «Громада Андріївський Узвіз», яка розповіла про 
проблеми реалізації питання з облаштування Алеї художників задля впорядкування 
постійно діючої виставки-ярмарки на Андріївському узвозі. Звернула увагу, що дане 
питання викликало негативний громадський резонанс та вимагає детального 
розгляду. Звернулась до членів громадської ради з пропозицією з’ясувати обставини 
шляхом детально розгляду на наступному засіданні питання стану реалізації 
облаштування Алеї художників за участю усіх відповідальних фахівців для надання 
звіту.



Білінський Т.В., голова Громадської ради, який доручив Мельнику І. 
підготувати до 19.01.2018 лист до голови району щодо запрошення на наступ 
засідання усіх відповідальних за реалізацію питання з облаштування AJ 
художників фахівців. Запропонував провести наступне засідання Громадської ра, 
при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації 31 січня 2018 рок> 
15.00.
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ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Затвердити Положення про експертну групу Громадської ради при Подільські 
районній в місті Києві державній адміністрації.
3. Доручити Спасіченко С.П. провести аналіз відвідування членами Громадськ< 
ради засідань та доповісти про результати на наступному засіданні.
4. Залучити представників ГО «Громада Андріївський Узвіз»: Білецького В.В 
фахівця з правознавства; Рутковську О.А., мистецтвознавця, реставратора, член 
НК ІКОМОС України; а також Фельдман Є.Д., спеціаліста з питань ОСББ та ОСГ 
до роботи в складі комітету з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем 
архітектури та збереження культурної спадщини Громадської ради.
5. Провести публічне обговорення (нараду) з питання правомірності забудовника зі 
адресою: вул. Хорива, 2 за участю усіх відповідальних та зацікавлених з даногс 
питання сторін. Доручити Мельнику І.В. до 19.01.2018, спільно з експертами 
Білецьким В.В. і Рутковською О.А., підготувати відповідні листи щодо організації 
та проведення публічного обговорення з даного питання.
6. Рекомендувати ініціативній групі з питання можливої неправомірної забудови 
історичного місця під назвою «Крістерова гірка» (вул. Вишгородська, 47): 1) 
офіційно звернутися за допомогою до Громадської ради та надати на розгляд 
напрацьовані матеріали з даного питання; 2) провести громадське обговорення з 
питання правомірності забудовника на території історичного місця під назвою 
«Крістерова гірка» (вул. Вишгородська, 47). Доручити Мельнику І.В., за умови 
офіційного звернення ініціативної групи мешканців до Громадської ради 
підготувати відповідний лист щодо організації та проведення публічного 
обговорення з даного питання.
7. Доручити Мельнику І.В. до 19.01.2018 підготувати лист до голови району щодо 
запрошення на наступне засідання усіх відповідальних за реалізацію питання з 
облаштування Алеї художників фахівців для надання звіту.
8. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державної адміністрації 31 січня 2018 ршу/1 о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова итщкуі, кім. 9.

Голова Громадської ради /  \\ у  Т. Білінський

Секретар Громадської ради О. Онофрійчук


