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ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ОБОЛОНСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд. 16; 1 поверх, електронна пошта: gromrada.obolon@i.ua 
 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Правління Громадської Ради при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації 

м. Київ          04 квітня 2016 року 

вул. Тимошенко, 16         15 год. 00 хв. 

ПРИСУТНІ: 

Члени Правління Громадської ради: 

1. Гончарук Василь Віталійович 

2. Генералов Дмитро Володимирович  

3. Марусевич Іван Миколайович 

4. Ніфонтов Анатолій Володимирович 

5. Цвігун Віктор Анатолійович 

6. Чесак Віктор Сергійович 

ЗАПРОШЕНІ: 
 

1. Совенко Петро Олександрович - керівник апарату Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

2. Рихлик Андрій Олексійович – головний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю 

3. Овсепян Микола Сергійович – член БО «КМБФ «Фудбенк» 

4. Луц Олена Володимирівна – юрист центру «Відродження АРС» 

Головуючий – Ніфонтов Анатолій Володимирович 

Секретар – Гончарук Василь Віталійович 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження Регламенту ГР 

(доповідач Ніфонтов А. В.) 

2. Ремонт дороги та прибудинкової території від вул. Кондратюка до ДНЗ № 198, 

в орендному приміщенні якого проходять реабілітацію інваліди-спинальники, 

в тому числі учасники АТО 

(доповідач Марусевич І. М.) 

3. Можливі загрози будівельних робіт, які в свою чергу можуть стати причиною 

протистояння між забудовником та громадою 

(доповідач Генералов Д. В.) 

4. Несанкціоновані встановлення засобів мобільного зв’язку в Оболонському 

районі 

(доповідач Гончарук В. В.) 

5. Проведення «суботників» в Оболонському районі за участю громади 

(доповідач Гончарук В. В.) 

6. Залучення Громадської ради до проведення міського етапу ХІ щорічної 

Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» з метою збору коштів для 

закупівлі медичного обладнання для дитячих лікарень 

(доповідач Рихлик А. О.) 

СЛУХАЛИ: 

Пропозицію Ніфонтова А.В. затвердити Порядок денний засідання Правління 

Громадської Ради при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6; проти – 0; утримались – 0. 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Ніфонтова А. В., який повідомив що проект Регламенту 

Громадської ради готовий для затвердження, враховані усі зауваження та його текст 

надісланий для розгляду усім членам Громадської ради. Нових пропозицій та 

зауважень не надходило. Тому потрібно вносити проект Регламенту Громадської 

Ради на затвердження Загальних зборів Громадської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігун В.А., який підтвердив врахування усіх зауважень до проекту 

Регламенту Громадської ради, та запропонував внести даний проект Регламенту на 

затвердження Загальних зборів Громадської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Внести проект Регламенту Громадської ради на затвердження Загальних 

зборів Громадської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 6; проти – 0; утримались -0  
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2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Марусевича І.М., який повідомив, що дороги та прибудинкова 

територія від вул. Кондратюка біля ДНЗ № 198, в орендному приміщенні якого 

проходять реабілітацію інваліди-спинальники, в тому числі учасники АТО потребує 

суттєвого ремонту. Крім того, нові будинки що зводять в Оболонському районі, 

будують із облаштуванням прибудинкової території без урахування потреб для 

людей з обмеженими можливостями при пересуванні. Як приклад, комплекс 

«Міністерський» не враховує жодних норм та вимог, необхідних для пересування 

людей з обмеженими можливостями.  

Також Марусевич І.М. зауважив, що ГО «Центр реабілітації інвалідів-

спинників «Відродження – АРС» займається питанням безбар’єрного середовища в 

м. Києві під час забудови та реконструкції об’єктів громадського, соціального та 

культурного призначення, а також втілення концепції універсального дизайну. З 

метою створення безбар’єрного середовища на території Оболонського району м. 

Києва, пропонує організувати контроль за ремонтом доріг, будівництвом та 

реконструкцією споруд, переобладнанням прибудинкової території . 

Марусевич І.М. повідомив, що він вважає за необхідним провести громадські 

слухання на тему «Створення безбар’єрнрого середовища та універсального 

дизайну» з метою визначення де, та які заходи треба провести для покращення умов 

інвалідів та людей з обмеженими можливостями.   

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігун В.А. заявив, що ми, як лідери громадської думки, легітимні 

представники Громади Оболонського району - повинні відстоювати законні інтереси 

жителів нашого району. Мешканці будівель, наприклад, що оточують місце 

будівництва – не мають досвіду з організації та проведення громадських слухань, 

юридичних аспектів легітимації цих процесів, публічних виступів, тощо. 

Мешканцям Оболоні вкрай необхідна наша допомога!  

Цвігун В.А. запропонував брати приклад щодо допомоги в проведенні 

громадських слухань з питання недопущення будівництва магазину АТБ за адресою 

просп. Оболонський, 36.  

ВИРІШИЛИ: 

Організувати та провести громадські слухання на тему «Створення 

безбар’єрнрого середовища та універсального дизайну» з метою визначення, де та 

які заходи треба провести для покращення умов інвалідів та людей з обмеженими 

можливостями. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 6; проти – 0; утримались -0  

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Генералова Д.В., який повідомив, що почастішали випадки 

протистояння між громадою та забудовниками в Оболонському районі м. Києва. 

Необхідно отримати інформацію про видану дозвільну документацію, а саме: 

декларації про початок будівельних робіт за період січень-березень 2016р (включно) 

щодо нежитлових об’єктів в Оболонському районі м. Києва із зазначенням повних 
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даних про об’єкт, замовника, проектувальника, підрядника, інформацію про 

земельну ділянку. 

ВИРІШИЛИ: 

 Направити лист керівництву Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації, щодо отримання інформації про видану дозвільну документацію, а 

саме: декларації про початок будівельних робіт за період січень-березень 2016р 

(включно) щодо нежитлових об’єктів в Оболонському районі м. Києва із 

зазначенням повних даних про об’єкт, замовника, проектувальника, підрядника, 

інформацію про земельну ділянку. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 6; проти – 0; утримались -0  

4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Гончарука В.В., який повідомив, що на думку мешканців 

Оболонського району на території району проводиться несанкціоноване 

встановлення засобів мобільного зв’язку. Було проведене громадське слухання за 

участі деяких громадських організацій, представників Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації, компанії «Київенерго», на балансі якої знаходяться 

споруди де встановлюється обладнання та представники компанії мобільного 

зв’язку. На слуханнях не було знайдено чіткого порозуміння з громадськістю тому 

потрібно Громадській раді більш активно долучатись до обговорення та вирішення 

даного питання 

ВИСТУПИЛИ: 

Цвігун В.А., заявив, що він вважає за необхідне біль активну участь 

Громадської Ради у організації та проведенні громадських слухань з питань, що є 

найбільш важливими для мешканців Оболонського району. 

ВИРІШИЛИ: 

Звернутьсь до членів Громадської ради з пропозицією більш активно 

долучатись до обговорення та вирішення питання щодо несанкціонованого 

встановлення засобів мобільного зв’язку, та з інших питань, що є найбільш 

важливими для мешканців Оболонського району. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 6; проти – 0; утримались -0  

5. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Гончарука В.В., який повідомив що у квітні та травні планується 

ряд заходів, щодо прибирання сміття на території Оболонського району та 

запропонував бажаючим брати участь у подібних заходах а також проінформувати 

про це інших членів своїх громадських організацій. 

ВИРІШИЛИ: 

Звернутися до членів Громадської Ради, з проханням, проінформувати членів 

своїх громадських організацій щодо проведення «суботників» в Оболонському 

районі та запропонувати взяти у них участь, за бажанням.  



 Стор.5 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 6; проти – 0; утримались -0  

6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Рихлика А. О., який проінформував членів Правління 

Громадської Ради про проведення міського етапу ХІ щорічної Всеукраїнської 

благодійної акції «Серце до серця» з метою збору коштів для закупівлі медичного 

обладнання для дитячих лікарень. Рихлик А.О. закликав представників Громадської 

Ради залучити до проведення цієї акції широкі верстви громадськості Оболонського 

району. 

ВИРІШИЛИ: 

Звернутися до членів Громадської Ради, з проханням, проінформувати членів 

громадських організацій, представники яких є членами Громадської ради, щодо 

проведення «суботників» в Оболонському районі спрямованих на підтримку 

проведення міського етапу ХІ щорічної Всеукраїнської благодійної акції «Серце до 

серця» з метою збору коштів для закупівлі медичного обладнання для дитячих 

лікарень та запропонувати взяти у них участь, за бажанням. 

ГОЛОСУВАЛИ:  За – 6; проти – 0; утримались -0  

Голова         В.М.Марченко 

 

Секретар         В.В. Гончарук 


