
ПРОТОКОЛ № 13 
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 31.01.2018 
Час: 15.00

Подільська районна в місті Києві 
державна адміністрація 
(Контрактова площа, 2, актова зала)

4
Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 15 обраних членів Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації (реєстрація додається), в.о. голови Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації Дубовик М.Г., начальник відділу з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Онофрійчук О.І.

Запрошені: представники інститутів громадянського суспільства та мешканці 
району (реєстрація додається); інші присутні громадяни, які не реєструвалися.

Порядок денний:
1. Про ситуацію стосовно благоустрою та облаштування Алеї художників
2. Про відвідування членами Громадської ради засідань
3. Звіти голів комітетів про роботу „
4. Про розгляд поточних питань

Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання, оголосив 
порядок денний. Зазначив, що на засіданні присутні мешканці району та активісти, 
які обурені хаотичними забудовами на території Подільського району та прийшли 
обговорити дані питання, зокрема, ситуації, що склалися по вул. Золочівській, З 9-А 
та вул. Вишгородській, 47. Коротко розповів, присутнім вперше громадянам, про 
Громадську раду, порядок проведення засідань та правила поведінки на засіданнях. 
Запросив до слова бажаючих висловитись з даних питань.

ВИСТУПИЛИ:
Гришко О.В., заступник начальника Подільського управління поліції Головного 
управління Національної поліції в місті Києві, який доповів про ситуацію на 
вул. Золочівській, З 9-А. Зокрема, зазначив, що на підставі заяви власника ділянки за 
даною адресою, відкрите кримінальне провадження за фактом пошкодження 
огорожі. На даний час ведеться досудове розслідування. Додав, що зі сторони 
громадськості району чи активістів зареєстрованих заяв не надходило.
Пояснив щодо ситуації, яка виникла навколо забудови на вул. Вишгородській, 47. 
Зокрема, що ведеться досудове розслідування. Наголосив, що відкрито декілька 
кримінальних проваджень за фактами порушень скоєних, як з боку забудовника, так 
і представників громадськості. Зауважив, що поліція має реагувати на будь-які 
порушення та закликав усіх присутніх до громадського порядку та виявлення 
поваги.

1. СЛУХАЛИ:



На засідання завітало багато мешканців району (які відмовились реєструватися) 
та громадських активістів, яких обурила ситуація, спричинена намірами 
забудовників ведення будівельних робіт на зазначених вище територіях. Присутні 
висловлювали свою громадську позицію та звернулись з проханням допомоги до 
членів Громадської ради, які володіють значним досвідом в даній сфері.
Мельник І.В., член Громадської ради, який на правах голови комітету з 
гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, архітектури та збереження 
культурної спадщини доповів про результати роботи комітету напрацьовані з питань 
забудови: на території історичної місцевості під назвою «Крістерова гірка» 
(вул. Вишгородська, 47) та на вул. Хорива, 2; а також з питання облаштування Алеї 
художників. Зокрема, детально розповів про проведений 26.01.2018 круглий стіл 
«Щодо критичної ситуації в садибі за адресою: вул. Хорива, 2, що знаходиться в 
Подільському районі м. Києва», який відбувся в рамках публічного обговорення 
питання правомірності забудовника за участю усіх відповідальних та зацікавлених з 
даного питання сторін. Зазначив, що за результатами обговорення напрацьовано 
чіткий план подальших дій. Запропонував скористатися набутим досвідом у 
вирішенні питань щодо правомірності й інших актуальних забудов.
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував, в рамках вирішення 
питань правомірності забудов за адресами: вул. Вишгородська, 47 та 
вул. Золочівська, З 9-А, доручити голові комітету з питань містобудування, 
благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури Думі В.М. 
підготувати відповідні листи щодо організації та проведення публічного 
обговорення (круглого столу) за участю усіх відповідальних та зацікавлених сторін з 
вищезазначених питань.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо необхідності проведення публічного обговорення (круглого столу) з питання 
правомірності забудовників за адресами: вул. Вишгородська, 47 та 
вул. Золочівська, 39-А, за участю усіх відповідальних та зацікавлених сторін. 
Доручити Думі В.М. підготувати відповідні листи щодо організації та проведення 
публічного обговорення (круглого столу) з даних питань.

«за» - одноголосно.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Провести публічне обговорення (круглий стіл) з питання правомірності 
забудовників за адресами: вул. Вишгородська, 47 та вул. Золочівська, 39-А, за 
участю усіх відповідальних та зацікавлених з даних питань сторін. Доручити 
Думі В.М. підготувати відповідні листи щодо організації та проведення публічного 
обговорення (круглого столу) з даних питань.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував повернутися до 
порядку денного та розглянути перше питання, а саме: про ситуацію стосовно 
благоустрою та облаштування Алеї художників.
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ВИСТУПИЛИ:
Рутковська O.A., представник ГО «Громада Андріївський Узвіз», яка на правах 
експерта з питань збереження культурного надбання району доповіла щодо ситуації 
на Адеї художників, подякувала Громадській раді за участь та підтримку у 
вирішенні даного питання.
Назаренко В.В., т.в.о. генерального директора КП «Поділ-благоустрій», який 
доповів, що роботи з облаштування Алеї художників закінчено, наразі ведуться 
роботи по усуненню недоліків.
До обговорення долучилися всі присутні, які ставили питання щодо порядку 
облаштування торгівельних майданчиків, (літніх майданчиків) та врегулювання 
торгівлі на території вул. Андріївський узвіз.
Дубовик М.Г., в. о. голови Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації, який підсумував щодо стану виконання робіт з облаштування Алеї 
художників, прокоментував питання облаштування торгівельних майданчиків та 
впорядкування торгівлі, а також коротко розповів про майбутні плани з 
реконструкції центру Подолу.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до 
наступного питання порядку денного, а саме: звіти голів комітетів про роботу.

ВИСТУПИЛИ:
Гребенчукова A.C., член Громадської ради, яка презентувала детальний звіт роботи 
комітету з питань малозахищених верств населення та вимушених переселенців. 
Спасіченко С.П., член Громадської ради, яка доповіла про результати роботи 
комітету з питань регламенту та проаналізувала ситуацію стосовно відвідування 
членами Громадської ради засідань.
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував провести наступне 
засідання Громадської ради при Подільській районній в місті Києві державній 
адміністрації 21 лютого 2018 року о 15.00.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державної адміністрації 21 лютого 2018 року о 15.00 в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9.

Голова Громадської ради /  /  Т. Білінський

Секретар Громадської ради s p  О. Онофрійчук


