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ПРОТОКОЛ 

засідання Громадської ради при Печерській РДА 

 

№8               від 18.09.2014р. 

ПРИСУТНІ: - 15 членів Громради 

ВІДСУТНІ: - 6 членів Громради:  

-   Белінська В.М. 

-   Воробйов Ю.І. 

-   Єрмак А.Б 

-   Павлова Є.Б. 

-   Ратушна А.М. 

-   Самойленко І.М. 

ЗАПРОШЕНІ: Папуша М.М. – радник голови Печерської РДА; 

Сандрацький В.Г. – заступник керівника апарату Печерської РДА. 

За власною ініціативою в засіданні взяли участь мешканці району: 

Вакуленко О.К. - проживає по вул. І.Мазепи 

Кльопа О.М.      - проживає по бул. Л.Українки 

Ковальчук Н.Г. - проживає по вул. І.Мазепи 

 

СЛУХАЛИ: голову Громадської ради Почтового В.С. „Про затвердження 

порядку денного засідання”. Головуючий запропонував винести на 

обговорення наступні питання: 

1. Про підготовку районного господарства до роботи в осінньо-зимовий 

період 2014-2015 року 

2. Обговорення проекту Комплексної схеми розміщення тимчасових 

споруд на території печерського району 

3. Про виконання попередніх рішень Громадської ради при Печерській 

районній в місті Києві державній адміністрації  

4. Різне 
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ГОЛОСУВАЛИ: „За” – 15, „Проти” – 0, „Утримались” – 0 

 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Про підготовку районного господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2014-2015 року 

СЛУХАЛИ: заступника керівника апарату – Сандрацького В.Г. ( доповідь 

додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Ковальчук Н.Г. – мешканка району - Чи є фінансування програми 

альтернативного палива? 

  

Сандрацький В.Г. - заступник керівника апарату, – наразі для житлових 

будинків немає. Колись давали дозвіл на автономні котли. Ця система існує 

зараз лише для нових будинків. Це дійсно економія. Треба щоб ціле парадне 

дало згоду на автономний котел. У цьому році гарантійних листів не буде. 

Сьогодні закон 11.98 не досконалий. В 2015 році все буде передано 

Київенерго. Слюсар з ЖЕКу не буде обслуговувати будинки. Все буде у 

Київенерго. Промивкою не займаються у повному обсязі. 880 млн. газу не 

вистачає по Києву. Наразі мешканці повинні звертатись безпосередньо до 

Київенерго, але нами ще надається допомога з цього питання. Проводиться 

перевірка приладів. Києву не вистачає 1 млрд. кубічних метрів газу.  

Температура у приміщеннях повинна бути +18, але через нестачу газу буде 

не +18, а +16.В старих будинках не вистачає КВТ для обігріву, максимально 

вони можуть витримати 3 КВТ. Проводка не витримує навантаження. 

 

Почтовий В.С. – голова Громадської ради, – Як з лічильниками по теплу? 
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Сандрацький В.Г. - заступник керівника апарату, – Київенерго не хоче їх 

ставити, їм не вигідно. Лічильники треба ставити на кожний будинок. Один 

тепло лічильник коштує 50-60 тис. грн.  

 

Вакуленко О.К. - мешканець району - є спеціальний автоматичний прилад, 

якщо Вас цікавить, я можу більш детально ознайомити вас з його роботою. 

 

Почтовий В.С. – голова Громадської ради, – Буде сувора зима, але ми 

повинні бути єдині. Добре, що пан Сандрацький знає багатьох мешканців і 

знайом з їх проблеми.  Треба наголосити, що як зазначив, Валерій 

Григорович в Печерському районі існує більше ніж 100 будівель які були 

засновані більше 100 років тому, 240 будівель – від 50 до 100 років тому 

житлове господарство району об’єктивно має проблеми, а тим більше в такий 

важкий для нашої держави рік. Ми вдячні В.Сандрацькому і за доповідь і за 

роботу.  

 

ВИРІШИЛИ:  інформацію заступника керівника апарату взяти до відома. 

 

2.Обговорення проекту Комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд на території печерського району 

 

СЛУХАЛИ: члена Громадської ради – Донець О.П.  

 У своєму виступі Олена Донець звернула увагу присутніх на роздані 

їм Пропозиції до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на 

території Печерського району, які пропонує до обговорення Печерська РДА. 

Вона доповіла, що в районі створена робоча група з питань незаконних 

МАФів та стихійної торгівлі. Останні рейди показали, що територія навколо 

МАФів знаходиться в жахливому та засміченому стані. Дуже велика 

кількість МАФів Печерського району функціонують без жодних дозвільних 

документів і відповідно не платять місту податків та не несуть ніякої 
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відповідальності за якість продукції. Виявлено чисельні порушення, а саме: 

відсутні договори щодо сплати вивозу сміття, ліцензії, патенти на торгівлю, 

документи щодо приєднання до електричних мереж, а головне договори 

оренди земельної частки (паю). Більш того багато МАФів та так званих 

«каво-машин» незаконно приєднані кустарним способом до міської 

електромережі.   

 Зважаючи на складну ситуацію на Сході України, існування 

терористичної загрози, з метою захисту населення необхідно розчистити 

проходи до об’єктів укриття, якими є підземні станції метрополітену.

 О.Донець передала позицію  голови РДА С. Мартинчука: «Ми 

звертаємось до громадськості та мешканців Печерського району про 

об’єднання зусиль для боротьби із свавіллям незаконних малих 

архітектурних форм. Нещодавно Печерська райдержадміністрація відкрила 

сторінку в Фейсбуці, де ми викладаємо на розсуд мешканців найбільш 

кричущі порушення в цьому питанні. Приєднуйтесь - разом ми переможемо 

та зробимо Печерський район справжньою перлиною столиці!». 

 Також Олена Петрівна розповіла про акцію «Відповідальність 

починається з мене». В Печерському районі розпочато Всеукраїнську 

інформаційно-профілактичну акцію. Мета заходу – протидія продажу 

неповнолітнім алкогольних напоїв за допомогою розповсюдження в торгових 

точках міста поліграфічних наліпок «Повнолітній? Доведи» та «Продають 

неповнолітнім алкоголь – телефонуй 1551». Куратором акції від району 

виступає відділ торгівлі та споживчого ринку Печерської 

райдержадміністрації. Тож, Вам, шановні члени Громради, як небайдужій 

громадськості треба долучитись до цієї акції й спробувати поставити край 

продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. 

 На базі КБУ «Контактний центр міста Києва 1551» створено гарячу 

лінію акції «Відповідальність починається з мене». Телефоні дзвінки, скарги 

від мешканців Печерського району щодо продажу неповнолітнім 

алкогольних напоїв приймаються за телефоном 1551. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Птиця А.М. – заступник голови Громадської ради останнім часом ми 

спостерігаємо величезну кількість автомобільних кав’ярень. Вчора біля 

метро «Печерська» неможливо було пройти з переходу до зупинки 

тролейбусу – все уставлено кава-машинами.   

 

Кузнєцов А. Є. – член Громадської ради, – Київська міська державна 

адмінстрація дала  доручення всім РДА щоб вони надали свої пропозиції 

щодо кількості споруд. Нажаль, питання щодо машин, які ведуть торгівлю 

ще юридично не врегульовано.  

 

Крючкова Т.М. – член Громадської ради, – по Виноградному провулку не 

має жодного продуктового магазину. Треба переглянути пропозиції до 

Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території Печерського 

району.  

 

Почтовий В.С. – голова Громадської ради, – підтримую, оскільки я дуже 

добре знаю цей мікрорайон. Треба підготувати від Громадської ради листа до 

адміністрації про цю проблему з  пропозицією облаштувати хоча б один 

продуктовий кіоск із продажу хліба, молока, може й овочів. 

 

Карась О.В.  – член Громадської ради, – Я знаюсь на цій проблемі.  

Пенсіонери вже 5 років пишуть листи з проханням відновити роботу 

продуктових магазинів в даному мікрорайоні. 

 

Вакуленко О.К. - мешканець району -  Немає в нас також соціальних 

магазинів. Без підвозу продуктів харчування в місто Київ, вразі надзвичайної 

ситуації, ми зможемо протриматись лише 18 годин. Доречи, про об’єкти 

укриття. Треба довести до відома мешканців де знаходяться найближчі до їх 
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будинків бомбосховища. Хотілося, щоб управління з питань надзвичайних 

ситуацій доповіло з цього приводу. 

 

Баклан О.І. – член Громадської ради, – я вважаю, що заклади освіти району 

також мають знати куди евакуювати дітей на час певної загрози. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „За” – 15, „Проти” – 0, „Утримались” – 0 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома та підготувати листа щодо 

внесення змін до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на 

території Печерського району. 

 

3.Про виконання попередніх рішень Громадської ради при 

Печерській районній в м. Києві державній адміністрації. 

 

СЛУХАЛИ: члена Громадської ради – Донець О.П. 

 Олена Донець нагадала про рішення Громадської ради створити  

робочу групу, яка б провела моніторинг того, яким чином різні керівники 

структурних підрозділів РДА ведуть прийом громадян. ( Йшлося про стиль 

спілкування з мешканцями, про умови в яких знаходяться печеряни, коли 

приходять на прийом в той чи інший підрозділ, чи є черги). О.Донець 

попросила членів групи розказати про їх роботу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Яковенко Г.О. – член Громадської ради, – доповіла щодо прийому громадян 

у КП Печерсьжитло. Влітку перед мешканцями району постала проблема 

повірки лічильників води. Для проведення повірки, треба було викликати 

сантехніка, який мав відключити воду, за власний рахунок печерянин мав 

поїхати до певної організації й сплатити за  повірку, потім знову викликати 

сантехніка для підключення лічильника та води. ( При тому кілька днів він 
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був без води!) Телефоном в «Печерськжитло» дуже грубо відповідали, 

прийшлось прийти до КП. Через величезну чергу зустріч з головним 

інженером відбулась тільки з другої спроби.  Виявилось, що лічильники з 

терміном експлуатації 5-6 років повіряти не було потреби, їх треба було 

заміняти на нові! Виявилось, що на час відключення старого лічильника 

можна було поставити в квартирі тимчасовий й не було потреби вимикати 

воду! Нажаль все це не було доведено до відома мешканців.  

 

Чекштуріна Т.М. – член Громадської ради, – Певний час тому мені потрібно 

було отримати Витяг у Центрі надання адміністративних послуг. 

Незважаючи на чергу, вся процедура зайняла біля 30 хвилин. Все було 

швидко, чемно й залишило приємні враження. 

 Зовсім інакше відбувалось у відділі підприємництва. Для того, щоб 

отримати номер черги, треба о 5-ій 6-ій ранку! зайняти чергу для того щоб о 

9-ій ранку отримати той самий номер. ( Видно, що для певної кількості осіб, 

що стояли в черзі це, взагалі, бізнес – стояти в черзі) Далі, вже у реєстратора 

відмовляють у прийомі документів через те, що наказ про звільнення одного 

директора та призначення іншої особи на цю посаду не може бути 

оформлений оскільки це мають бути два окремих накази! (податкова, 

навпаки забороняє подібну практику й  вимагає в такому випадку один 

наказ). І все, ти випадаєш з черги і  з наступного дня повторюєш процес 

зайняття черги з 5-ої ранку. Реєстратори приймають документи лише до 

обіду, тому доводиться декілька днів приходити о п’ятій - шостій щоб 

вирішити свої питання. 

 

Почтовий В.С. – голова Громадської ради, – Ваші пропозиції. Що потрібно 

зробити, щоб не було черг? 

 

Чекштуріна Т.М. – член Громадської ради, –  Треба зробити реєстрацію на 

сайті, можливо відправляти повідомлення на електронну пошту, або смс на 
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телефон підтверджуючі дату й час твого попереднього запису, або його 

зміни. В разі, коли підприємець потрапив до реєстратора, але йому 

відмовляють в оформленні через неточності або помилки в документах, 

можна безпосередньо з рук реєстратора отримати талончик на певний час.  

 

Кущ О.І. – член Громадської ради, –  Треба більше конкретно ставити 

питання стосовно того, що ми можемо зробити,саме Громадська рада. 

 

Почтовий В.С. – голова Громадської ради, – Чекштуріній Т.М., Кущу О.І. – 

чітко викласти свою думку у письмовому вигляді й підготувати  листа до 

керівника управління юстиції. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома, підготувати пропозиції щодо 

спрощення прийому громадян. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „За” – 15, „Проти” – 0, „Утримались” – 0 

 

4. Різне 

 

СЛУХАЛИ: Почтового В.С. – голову Громадської ради, – який підвів 

підсумки засідання й розповів про свою зустріч – знайомство з головою 

Печерської РДА  С. О. Мартинчуком. 

 

 

Голова         Почтовий В.С. 

 

 

Секретар         Яковенко Г.О. 


