
ПРОТОКОЛ № 6 
 

засідання Громадської ради  

при Оболонській районній в місті Києві державної адміністрації 

 

м. Київ, вул. М. Тимошенка, 16,  

Актова зала Оболонської РДА                                            08 липня 2020 року 

 

 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ: 

1. Баранов Віталій Анатолійович 

2. Булах Валентин Володимирович 

3. Гаврилюк Андрій Васильович  

4. Гончарук Василь Віталійович 

(дистанційно) 

5. Долматов Дмитро Євгенович 

(дистанційно) 

6. Дунас Ірина Анатоліївна 

7. Дурмасенко Олег Леонідович 

8. Костира Олександр Валерійович 

9. Курочка Оксана Володимирівна 

10. Кухарська Юлія Володимирівна 

11. Лихітченко Костянтин Петрович 

(дистанційно) 

12. Марченко Вадим Михайлович  

13. Мегаєв Олег Леонідович 

(дистанційно) 

14. Павленко Ігор Володимирович 

15. Попова Олена Петрівна 

16. Семикрас Олександр Васильович 

17. Сидорін Артем Миколайович 

18. Слесаренко Євгеній Ігоревич 

(дистанційно) 

19. Чепурко Олександр Степанович 

20. Чесак Віктор Сергійович  

21. Шевчук Максим Леонідович 

22. Шейда Михайло Леонідович 

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Фесик К.О. - Голова Оболонської РДА, Мартинюк В.С. - представник ГУ 

Держпродспоживслужби в м.Києві, Козир М.О. - член ГР про Міністерстві юстиції, 

Вировцев В.Ю. - член ГР при КМДА, Бучай Н.І. - представник ПрАТ "Київстар", 

мешканці Оболонського району - 16 осіб. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження плану роботи Громадської ради при Оболонській РДА на 

наступний рік повноважень.  

2. Розгляд ситуації пов'язаної з будівництвом базової станції стільникового зв'язку 

ПрАТ "Київстар" за адресою: вул.Зої Гайдай, 4 

3. Різне. 

 

 

Засідання Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній 

адміністрації відкрив голова Громадської ради Марченко В.М. Повідомив, що згідно 

листа реєстрації присутні 22 члени Громадської ради з 35, засідання є правомочним. 



Оголосив проект порядку денного Загальних зборів. Запропонував змінити 

черговість розгляду питань в порядку денному, а саме пункт 2 "Розгляд ситуації 

пов'язаної з будівництвом базової станції стільникового зв'язку ПрАТ "Київстар" за 

адресою: вул.Зої Гайдай, 4" розглянути першим питанням в порядку денному. 

Голова Громадської ради Марченко В.М. запропонував членам Громадської 

ради його затвердити. 

1. Розгляд ситуації пов'язаної з будівництвом базової станції стільникового зв'язку 

ПрАТ "Київстар" за адресою: вул.Зої Гайдай, 4 

2. Затвердження плану роботи Громадської ради при Оболонській РДА на 

наступний рік повноважень.  

3. Різне. 

 

Голосували:  «За» - 22 

«Проти» - 0  

«Утримались» - 0 

Постановили: 

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради 04 червня 2020 року: 

1. Розгляд ситуації пов'язаної з будівництвом базової станції стільникового зв'язку 

ПрАТ "Київстар" за адресою: вул.Зої Гайдай, 4 

2. Затвердження плану роботи Громадської ради при Оболонській РДА на 

наступний рік повноважень.  

3. Різне. 

 

Голова Громадської ради Марченко В.М. запропонував перейти до роботи по 

порядку денному.  

 

1. Розгляд ситуації пов'язаної з будівництвом базової станції стільникового 

зв'язку ПрАТ "Київстар" за адресою: вул.Зої Гайдай, 4 

 

По першому питанню порядку денного надав слово представникам ініціативної 

групи мешканців Оболонського району, які виступають проти функціонування та 

установки базових станцій стільникового зв‘язку за адресою вул.Зої Гайдай, 4.  

 

Виступили: 

Савченко Г.О., мешканка вул. Зої Гайдай 10: розповіла про історію конфлікту 

між мешканцями та операторами мобільного зв‘язку, які встановили базові станції 

стільникового зв‘язку на даху нежитлового приміщення вул.Зої Гайдай, 4 у 

безпосередній близькості до житлових будинків та шкіл мікрорайону. Починаючи з 

2016 року за вказаною адресою було встановлено близько 12 таких антен різних 

операторів. Громадяни вважають, що антени розміщено з порушенням законів та 

стурбовані впливом випромінювання антен на здоров‘я мешканців прилеглих 

будинків. Звертаються до органів влади з вимогою встановлення підстав розміщення 



антен за адресою вул.Зої Гайдай, 4 з подальшим їх демонтажем. Звернула увагу на 

відсутність громадських слухань перед встановленням антен та відмову мобільних 

операторів надати для ознайомлення мешканців відповідної проектної документації.  

Козир М.О., член ГР при Міністерстві юстиції: звернув увагу на юридичні 

порушення під час встановлення базових станцій стільникового зв‘язку. 

Шейда М., член громадської ради: закликав до конструктивного обговорення. 

Запропонував звернутися до відповідних установ для встановлення  

Чепурко О.С., член громадської ради: запитав щодо нежитлового приміщення на 

якому розміщено базові станції мобільного зв‘язку та процедури отримання дозволів 

на встановлення антен. Звернувся до представників ПрАТ "Київстар" за 

роз‘ясненням. 

Москалець О.І, мешканець вул.Зої Гайдай 6: акцентував увагу на необхідності 

проведення комплексної технічної експертизи функціонування антен стільникового 

зв‘язку всіх операторів. Всі оператори зобов‘язані надати для вивчення технічну 

документацію яка стосується базових станцій стільникового зв‘язку за адресою 

вул.Зої Гайдай,4. 

Чесак В.С., член громадської ради: нагадав про історію боротьби мешканців 

Оболоні проти встановлення 3G антен МТС в 2016 році, яка переросла в фізичне 

протистояння. Звернувся до представників мобільних операторів з пропозицією до 

діалогу з громадою. 

Фесик К.О., голова Оболонської РДА: вказав що районна адміністрація не має 

повноважень надавати дозволи на розміщення чи демонтаж базових станцій 

стільникового зв‘язку. Закликав до конструктивного діалогу та вирішення проблеми 

в законному полі. 

Представник Прат "Київстар": наголосив на жорсткому контролі та регламентації 

діяльності мобільних операторів з боку державних органів на всіх етапах. Запевнив 

в наявності відповідних сертифікатів та санітарному контролю. Описав технічні 

принцип функціонування базових станцій стільникового зв‘язку. Заявив про 

готовність до будь-яких законних перевірок. Повідомив про закони, які 

регламентують діяльність операторів мобільного зв‘язку. Доповів, що закон не 

регламентує питання відстані антен від житлових будинків. 

Павленко І.В., член громадської ради: звернувся з проханням до представника 

ПрАТ "Київстар" надати копії проектної та дозвільної документації, яка стосується 

базових станції мобільного зв‘язку, розміщених за адресую вул.Зої Гайдай, 4. 

Мартинюк В.С., представник ГУ Держпродспоживслужби м.Києва: доповів про 

алгоритм проведення перевірок Держпродспоживслужбою в тому числі 

функціонування базових станцій стільникового зв‘язку. Запропонував офіційно 

звернутися до Держпродспоживслужби для проведення замірів випромінювання 

вказаних станцій мобільного зв‘язку. 

Козир М.О., член ГР при Міністерстві юстиції: запропонував провести 

громадську експертизу законності встановлення та функціонування базових станцій 

стільникового зв‘язку за адресою: вул.Зої Гайдай, 4. 



Дурмасенко О.Л. член громадської ради: запропонував створити на базі 

профільного комітету Громадської ради робочу групу за участю членів ГР, 

представників мешканців та представників органів влади для вирішення проблеми. 

Марченко В.М. голова Громадської ради: поставив на голосування пропозицію 

створення робочої групи для вирішення конфліктної ситуації з встановленням та 

функціонування базових станцій стільникового зв‘язку за адресою вул. Зої Гадай 4 

за участю членів ГР, представників мешканців та представників органів влади. 

Павленко І.В. член громадської ради: запропонував сформувати персональний 

склад робочої групи із представників мешканців. Бажаючі мають записатися у 

секретаря громадської ради. 

Семикрас О.В. член громадської ради: доповів, що до складу робочої групи щодо 

вирішення конфліктної ситуації з встановленням та функціонування базових станцій 

стільникового зв‘язку за адресою вул. Зої Гадай ввійшли представники мешканців та 

члени Громадської ради, а саме: 

1. Савченко Г.О. - мешканка вул.Зої Гайдай 10 

2. Москалець О.І. - мешканець вул. Зої Гайдай 6 

3. Дойченко М.П. - мешканець вул. Зої Гайдай 10 

4. Клещ О.Ї. - мешканець вул. Зої Гайдай 10 

5. Шейда М.Л. - член Громадської ради при Оболонській РДА (голова роб.групи) 

6. Шевчук М.Л. - член Громадської ради при Оболонській РДА 

7. Дурмасенко О.Л. - член Громадської ради при Оболонській РДА 

8. Семикрас О.В. - член Громадської ради при Оболонській РДА 

9. Бобер І.М. - член Громадської ради при Оболонській РДА 

Вирішили звернутися до Оболонської РДА та операторів мобільного зв‘язку для 

делегування своїх представників в робочу групу. 

 

Голосували:  «За» - 22 

«Проти» - 0  

«Утримались» - 0 

Постановили: 

створити робочу групу для вирішення конфліктної ситуації з встановленням та 

функціонування базових станцій стільникового зв‘язку за адресою вул. Зої Гадай 4 

за участю членів ГР, представників мешканців та представників органів влади. 

 

 

2. Затвердження плану роботи Громадської ради при Оболонській РДА на 

наступний рік повноважень. 

 

По другому питанню порядку денного.  

Виступили: 

Марченко В.М. Доповів щодо необхідності затвердження плану роботи на 

наступний рік повноважень Громадської ради. Проінформував про можливість 



ознайомлення всіх членів громадської ради з підготовленим планом у вайбер чаті 

Громадської ради. Запропонував підтримати План роботи на наступний рік 

повноважень Громадської ради при Оболонській РДА та розмістити на сайті 

Оболонської РДА. 

 

Голосували:  «За» - 22 

«Проти» - 0  

«Утримались» - 0 

 

Постановили: 

Підтримати План роботи на наступний рік повноважень Громадської ради при 

Оболонській РДА. Документ розмістити у вільному доступі на сайті Оболонської 

РДА (план додається). 

 

 

3. Різне 

Дурмасенко О.Л., член громадської ради: підняв питання незадовільної роботи 

районної поліції, наголосив на необхідності проведення зустрічі членів громадської 

ради з керівництвом районного управління поліції. Вказав на незадовільний 

санітарний та екологічний стан півострову на вул. Прирічній в районі розташування 

ресторану "Десант". Підняв питання стихійної торгівлі в районі. 

Вирішили: розглянути питання, які озвучив Дурмасенко О.Л., на профільних 

комітетах громадської ради. За результатами доповісти на наступних Загальних 

зборах. 

 

Обговорили питання виготовлення посвідчень для членів Громадської ради. 

 

Марченко В.М. Порядок денний вичерпано. Засідання загальних зборів оголосив 

закритими. 

 

 

Головуючий засідання 

Голова Громадської ради                                                             В.М. Марченко 

 

Секретар засідання                                                                       О.В. Семикрас  


