
ПРОТОКОЛ № 18
засідання Громадської ради 

при Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Дата: 25.04.2018 
Час: 15.00

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

Головуючий: Білінський Тарас Володимирович 

Секретар: Онофрійчук Олена Іванівна

Присутні: 12 обраних членів Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації (реєстрація додається), перший заступник голови 
Подільської РДА Дубовик М.Г., заступник начальника управління капітального 
будівництва, архітектури та землекористування Квашук Т.О., в.о. начальника 
відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Георгієш О.В.

Запрошені: керівник ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Ю. Лосицький» 
Лосицький Ю.Г., директор музею-майстерні І.П. Кавалерідзе Юнін О.О., 
представники інститутів громадянського суспільства та мешканці району 
(реєстрація додається).

1. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який розпочав засідання та оголосив 
порядок денний.

Порядок денний:
1. Про будівництво громадських вбиралень на Андріївському узвозі у Подільському 
районі м. Києва
2. Про питання започаткування святкування Дня Подолу
3. Про розгляд поточних питань

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо затвердження питань порядку денного 

«за» - одноголосно.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував розпочати засідання з 
розгляду першого питання порядку денного, а саме: про будівництво громадських 
вбиралень на Андріївському узвозі у Подільському районі м. Києва та надав слово 
доповідачу Квашук Т.О.

Квашук Т.О., заступник начальника управління капітального будівництва, 
архітектури та землекористування, яка коротко розповіла про передумови створення 
проекту, запропонувала розглянути детальну презентацію проекту та представила 
автора проекту Лосицького Ю.Г.
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Лосицький Ю.Г., керівник TOB «Творча архітектурна майстерня «Ю. Лосицький», 
який на правах автора презентував проект будівництва громадських вбиралень на 
Андріївському узвозі.
Присутніх на засіданні співробітників музею схвилювало, що за проектом вбиральні 
мають розташувати впритул до будівлі Музею-майстерні Івана Кавалерідзе 
(Андріївський узвіз, 21). Проте, автор проекту запевнив, що будівництво та робота 
вбиралень ніяким чином не зашкодять будівлі музею, а головне не вплинуть на його 
роботу.
Небайдужі мешканці району мали змогу висловити свою думку й поставити 
уточнюючі запитання щодо функціональності проекту для людей з обмеженими 
можливостями та зрештою дійшли згоди, що будівництво громадських вбиралень на 
Андріївському узвозі у Подільському районі міста Києва дасть змогу покращити 
санітарно-епідеміологічний стан мікрорайону, підвищити якість сервісу для киян і 
гостей столиці.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який оголосив друге питання порядку 
денного про питання започаткування святкування Дня Подолу.

ВИСТУПИЛИ:
Білінський Т.В., голова Громадської ради, який зазначив, що дане питання ще 
потребує доопрацювання, тому на даний час залишається відкритим.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію Білінського Т.В. до відома.

3. СЛУХАЛИ:
Білінського Т.В., голову Громадської ради, який запропонував перейти до розгляду 
третього питання порядку денного, а саме: про розгляд поточних питань.

ВИСТУПИЛИ:
Булацев Є.В., мешканець району, що проживає за адресою: вул. Оболонська, 31, 
який розповів про проблему наслідків проведення щочетверга ярмарку за місцем 
його проживання, а саме: знищення зеленої зони, внаслідок паркування 
автотранспорту учасників ярмарку та встановлення наметів для торгівлі, а також 
значного засмічення території. Звернувся до членів Громадської ради з 
фотодоказами та проханням заборонити проведення ярмарку за вищезазначеною 
адресою або перенести на іншу більш придатну для такого заходу місцевість, 
поодаль від жилої зони. Наголосив, що поряд з територією ярмарку розташований 
дитячий майданчик, що є небезпечним, у зв’язку з напруженим нерегульованим 
рухом авто торгівців ярмарку. Закликав приєднатися муніципальну варту 26.04.2018 
з метою контролю чергового проведення ярмарку.
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Дубовик М.Г., перший заступник голови Подільської РДА, який прокоментував 
ситуацію, зазначивши, що на початку заснування ярмарку жителі підтримали його 
розташування за вищезазначеною адресою та були задоволені його роботою. Проте 
з часом ярмарок вийшов за дозволені межі й взагалі втратив свою автентичність. 
Також зазначив, що є мешканці, які задоволені наявністю такого ярмарку поряд з 
житловими будинками і з думкою яких також необхідно рахуватися.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував доручити 
Васильченко О.В. спільно з комітетом з питань містобудування, благоустрою, 
розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури вивчити детально питання 
можливості перенесення чи припинення діяльності ярмарку, розташованого в межах 
вулиці Оболонської, розглянути можливість підготовки необхідних проектів листів 
до профільних установ та доповісти щодо висновків на наступному засіданні.

Собцов В.М., представник ГО «Відродження «КИЄВОПОДІЛ», якого обурила 
ситуація пов’язана з перенесенням місця встановлення пам'ятника першому 
електричному трамваю, що від початку існування був встановлений на 
Володимирському узвозі. Зробив короткий екскурс в історію місця встановлення 
пам’ятника, яке було обрано невипадково, адже саме тут було вперше пущено 
електричний трамвай. Зазначив, що ця неабияка навіть для такого великого міста, як 
Київ, подія, відбулася в червні 1892 року. Наголосив, що має напрацювання з даного 
питання та звернувся до членів Громадської ради з проханням допомогти відстояти 
вищезазначену історичну пам’ятку.

Дубовик М.Г., перший заступник голови Подільської РДА, який прокоментував 
ситуацію, зазначивши, що у зв’язку із змінами та розвитком транспортної 
інфраструктури міста виникло питання про перенесення пам’ятника. Як варіант 
нового місця встановлення пам’ятника запропонував розглянути територію 
Контрактової площі, поряд з функціонуванням трамвайного руху.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який запропонував Собцову В.М. 
передати напрацьовані матеріли з питання перенесення пам'ятника першому 
трамваю голові комітету з гуманітарних питань, культурно-освітніх проблем, 
архітектури та збереження культурної спадщини Мельнику І.В. Доручити Мельнику 
І.В. опрацювати надані матеріали та спільно з Білінським Т.В. підготувати необхідні 
проекти листів до відповідних фахових установ з метою відновлення пам’ятника.

ГОЛОСУВАЛИ:
1. Щодо підготовки необхідних проектів листів до відповідних фахових установ з 
метою відновлення пам’ятника першому електричному трамваю, на підставі 
наданих представником ГО «Відродження «КИЄВОПОДІЛ» Собцовим В.М. 
матеріалів, опрацювання яких доручити голові комітету з гуманітарних питань, 
культурно-освітніх проблем, архітектури та збереження культурної спадщини 
Мельнику І.В. спільно з Білінським Т.В.

«за» - одноголосно.
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Білінський Т.В., голова Громадської ради, який нагадав, що на минулому засіданні 
Громадської ради було прийнято рішення, шляхом голосування, залучити експертів 
та членів громадської ради при Подільській РДА до роботи комітету з питань 
місцевого самоврядування та децентралізації Громадської ради при КМДА, а саме: 
Білецького В.В., Думу В.М., Коваленка O.JI. -  до основного складу та у разі 
необхідності надання додаткової юридичної консультації (резерв) -  Афіндуліді С.І. і 
Скрипського В.Р. Повідомив, що підготував необхідний лист та попросив ще раз 
підтримати шляхом голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо залучення експертів та членів Громадської ради при Подільській РДА до 
роботи комітету з питань місцевого самоврядування та децентралізації Громадської 
ради при КМДА, а саме: Білецького В.В., Думу В.М., Коваленка О.Л. -  до основного 
складу та у разі необхідності надання додаткової юридичної консультації (резерв) -  
Афіндуліді С.І. і Скрипського В.Р.

«за» - одноголосно.

Білецький В.В., член робочої групи із збереження та розвитку Києво-Подолу, який 
доповів про діяльність робочої групи та повідомив про необхідність запросити 
відповідних фахівців для з’ясування нагальних питань, що виникли в процесі 
активної діяльності робочої групи.
В контексті обговорення Рутковська O.A. зачитала проект листа від Громадської 
ради при Подільській РДА до голови КМДА та голови Громадської ради при КМДА 
щодо всебічного сприяння робочій групі із збереження та розвитку Києво-Подолу, а 
також можливості залучення до її діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ:
Щодо підтримки проекту листа від Громадської ради при Подільській РДА до 
голови КМДА та голови Громадської ради при КМДА щодо всебічного сприяння 
робочій групі із̂  збереження та розвитку Києво-Подолу, а також можливості 
залучення до її діяльності.

«за» - одноголосно.

Дума В.М., член Громадської ради, який на правах голови комітету з питань 
містобудування, благоустрою, розвитку підприємництва, торгівлі та інфраструктури 
доповів про останні результати роботи комітету та повідомив, що до комітету 
звернулась ГО «Клуб «Еней» з пропозицією співпраці щодо реалізації програми 
подолання наслідків вживання наркотиків. Звернувся до голови Громадської ради, 
щодо переадресації даного питання до профільного комітету з питань охорони 
здоров’я, спорту та молодіжної політики.
Пархоменко В.І., представник ГО «Клуб «Еней», яка повідомила, що спільно з 
БО «Безпека нації» та БО «Волна» ініціювали звернення до Громадської ради при 
Подільській РДА з метою співпраці щодо розробки та реалізації районної програми



подолання наслідків вживання наркотиків. Запропонувала провести 
презентацію програми.

Білінський Т.В., голова Громадської ради, який зазначив, що задовольнить 
прохання Думи В.М. стосовно переадресації звернення ГО «Клуб «Еней» з 
пропозицією співпраці щодо реалізації програми подолання наслідків вживання 
наркотиків, до комітету з питань охорони здоров’я, спорту та молодіжної політики. 
Запропонував провести презентацію на наступному засіданні Громадської ради при 
Подільській РДА, а також винести зазначене питання на обговорення на засіданні 
Громадської ради при КМДА 27.04.2018.

Георгієш О.В., яка вкотре нагадала членам Громадської ради про необхідність 
перевіряти щодня надходження на електронну пошту. Зробила оголошення, що 14 
травня 2018 року о 15.00 в Київському міському Палаці ветеранів (вул. Бастіонна, 
11) проводитиметеся загальноміський захід з нагоди Дня матері. До участі у заході 
від Подільського району запрошуються жінки із числа багатодітних матерів; 
одиноких матерів; матерів, які виховують дітей з інвалідністю; представників 
громадських організацій. Надала телефон дня довідок: 425-88-42 (управління праці 
та соціальної політики).
Список учасників необхідно надавати на електронну адресу відділу з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю із зазначенням контактної 
інформації (podolpolitica@ukr.net) до 27 квітня 2018 року за формою, що надається.

Окрім того поінформувала, що у квітні 2018 року виповнюється 100 років важливим 
подіям Української революції 1917 -  1921 років -  звільнення населених пунктів 
Лівобережної України та Криму від більшовиків та 100 років проголошення 
Української держави (Гетьманату Скоропадського). Додала, що Український 
інститут національної пам’яті підготував тематичні інформаційні матеріали, з якими 
можна ознайомитись безпосередньо на сайті Інституту або Подільської 
райдержадміністрації (через розміщений на головній сторінці банер «100 років 
боротьби -  Українська революція 1917-1921 років».

Також оголосила про початок подачі проектів для участі у Громадському бюджеті з 
25 квітня до 6 червня 2018 року. Коротко розповіла про Параметри Громадського 
бюджету на 2019 рік, схвалені Київрадою 17 квітня та роздала усім зацікавленим 
інформацію в друкованому вигляді.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти інформацію виступаючих до відома.
2. Утворити робочу групу з питання перенесення чи припинення діяльності ярмарку, 
який працює щочетверга на вулиці Оболонській, у складі: Васильченко О.В., 
Дума В.М. та мешканець району Булацевим Є.В. Доручити робочій групі вивчити 
досконально питання можливості перенесення чи припинення діяльності ярмарку, 
підготувати проекти необхідних листів до профільних установ та доповісти щодо 
висновків на наступному засіданні.

5

mailto:podolpolitica@ukr.net


6
3. Доручити Мельнику І.В. опрацювати надані Собцовим В.М. матеріали з 
питання перенесення пам'ятника першому електричному трамваю та спільно з 
Білінським Т.В. підготувати необхідні проекти листів до відповідних фахових 
установ з метою відновлення пам’ятника.
4. Залучити експертів та членів громадської ради при Подільській РДА до складу 
комітету з питань децентралізації Громадської ради при КМДА, а саме: 
Білецького В.В., Думи В.М., Коваленка О.Л. -  до основного складу та у разі 
необхідності надання додаткової юридичної консультації (резерв) -  Афіндуліді С.І. і 
Скрипського В.Р.
5. Переадресувати звернення ГО «Клуб «Еней» з пропозицією співпраці реалізації 
програми подолання наслідків вживання наркотиків до комітету з питань охорони 
здоров’я, спорту та молодіжної політики.
6. Провести презентацію програми подолання наслідків вживання наркотиків на 
наступному засіданні Громадської ради Подільській РДА.
7. Провести наступне засідання Громадської ради при Подільській районній в місті 
Києві державної адміністрації 16 травня 2018 року о 15.00. в приміщенні 
райдержадміністрації, за адресою: Контрактова площа, 2, кім. 9

Голова Громадської ради

Протокол вела О. Георгієш

Т. Білінський


