
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

ПІДПИС П. ОНОФРІЙЧУК 

«24» грудня 2019 року 

 

ПРОТОКОЛ №2  

засідання Ради директорів підприємств промислового комплексу, установ та 

організацій Дніпровського району м. Києва при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі – Рада директорів)  

 

19.12.2019                                                                                                          м. Київ 

 

Головував: 

Яременко В.Е. - голова Ради директорів, директор державного підприємства 

«Науково-дослідний інститут «Еластик». 

 

Присутні: 

Члени Ради директорів (уповноважені представники підприємств, установ): Богдан 

Г.С., Вергун М.М., Гетьман М.Д., Гуня В.А., Гутаров Ю.В., Дмитренко О.Г., 

Зощенко С.А., Євпатьєвський А.О., Кірста Т.І., Копилова К.В., Курченко М.О., 

Лотоцький О.Б., Мадалевич М.Л., Мишак В.Д., Мусаєв Б., Мясковський П.М., 

Пелькевич О.С., Пригодій Д.В., Рижий М.Л., Сторожук О.С., Овечкін І.Б., 

Хіміченко В.Б., Соломка О.І., Чайка М.В., Шаповал М.І. 

 

У засіданні взяли участь: 

Онофрійчук П.В. - голова Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

Загородня А.В. - заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

Лобач Г.В. - начальник відділу з питань промисловості, підприємництва та 

регуляторної політики Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар Ради директорів; 

Марек О.В. - завідувач сектору з питань охорони праці Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

Луньова Н.Ю. - головний спеціаліст відділу з питань благоустрою та контролю за 

охороною природного середовища Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Запрошені: 

Гончарук В.В. - директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. 

Думанського НАН України, академік, доктор хімічних наук, професор; 

Мишак В.Д. - заступник директора з наукової роботи Інституту хімії 

високомолекулярних сполук НАН України; 

Євдокименко В.О. - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України; 

Каменських Д.С. - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник 
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України; 

Ващенко В.М. - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту 

біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України; 
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Замишляк О.Ж. – начальник відділу управління промисловості та інноваційної 

політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської 

міської державної адміністрації; 

Рибак О.В. - начальник Дніпровського районного відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» м. Києва та Київської області; 

Дараган В.М. - заступник генерального директора-директор Департаменту 

експлуатації водопровідного господарства ПрАТ «Акціонерна компанія 

«Київводоканал»; 

Мітюк С.О. - голова комітету промисловості, розвитку підприємництва, екології, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації; 

Шашкіна Л. О. – член Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації 

 

Присутні 27 членів Ради директорів та їх повноважних представників із 38. 

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

Порядок денний: 

1. Щодо практичного використання наукових розробок Відділення хімії 

Національної академії наук України у міському господарстві та на підприємствах 

міста Києва. 

Інформують: 

Гончарук В. В. – директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. 

Думанського НАН України, академік, доктор хімічних наук, професор; 

Мишак В.Д. – заступник директора з наукової роботи Інституту хімії 

високомолекулярних сполук НАН України; 

Євдокименко В.О. - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України; 

Каменських Д.С. - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник 
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України; 

Ващенко В.М. - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. 

2. Про заходи міської цільової програми сприяння розвитку 

промисловості на 2019–2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 

від 12.11.2019 №59/7632. 

Інформує: Лобач Г.В. - начальник відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики РДА, секретар Ради директорів; 

3. Про можливість відбування громадських робіт особами, які 

перебувають на обліку в районному відділі пробації. 

Інформує: Рибак О.В. - начальник Дніпровського районного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» м. Києва та Київської області; 

4. Про актуальні питання охорони праці. Стан виробничого травматизму, 

обставини та причини виникнення нещасних випадків на підприємствах, установах 

та організаціях міста Києва. 

Інформує: Марек О.В. – завідувач сектору з питань охорони праці РДА; 

5. Щодо деяких положень виконання Закону України «Про охорону 

атмосферного повітря». 

Інформує: Луньова Н.Ю. – головний спеціаліст відділу з питань благоустрою 

та контролю за охороною природного середовища РДА; 

6. Різне. 
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1. Щодо практичного використання наукових розробок Відділення хімії 

Національної академії наук України у міському господарстві та на підприємствах 

міста Києва. 

 

Слухали: 

Гончарук В.В., Євдокименко В.О., Каменських Д.С., Ващенко В.М. 

проінформували із супроводженням фотопрезентацій про актуальні розробки 

відповідних наукових установ відділення хімії Національної академії наук України. 

Виступили: Мясковський П.М., Яременко В.Е., Вергун М.М., Лобач Г.В., 

Онофрійчук П.В. 

Виступаючі відмітили актуальність тематики щодо співпраці з науковими 

установами по практичному впровадженню їх розробок у комунальне господарство 

міста і району, інфраструктуру та виробничі проекти. Під час обговорення 

презентацій науковців зацікавленість отримала низка розробок. 

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського: 

- установки одержання якісної питної води із хлорованої водопровідної води у 

шкільних, дитячих, лікувальних закладах, офісних приміщень (приклад місто 

Бориспіль). 

Інститут хімії високомолекулярних сполук: 

- використання композиційних полімерних матеріалів для підлогового 

покриття у спортивних спорудах; 

- використання герметиків холодного твердіння при зведенні і ремонті 

житлових і промислових споруд; 

- використання ефективного модифікатора термоеластопласту для 

асфальтобетону з метою підвищення його стійкості. 

Інститут біоорганічної хімії та нафтопродуктів ім. В.П. Кухаря: 

- використання комплексних органо-мінеральних добрив, регуляторів росту 

рослин для території парків, скверів; 

- застосування матеріалів «Новікон» при роботах по відновленню та 

гідроізоляції підвальних приміщень, дахів житлового фонду. 

Вирішили: 
1.1 Інформацію представників наукових установ взяти до уваги. 

1.2 Запропонувати керівникам структурних підрозділів 

райдержадміністрації, комунальних підприємств провести робочі зустрічі з 

розробниками стосовно можливості впровадження та використання: 

1.2.1 управлінням освіти (Іваніна Н.В.) установок серії «Вега У» для 

одержання якісної питної води із хлорованої водопровідної води у шкільних 

(дошкільних) закладах (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. 

Думанського); 

1.2.2 комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м. Києва» (Прогонюк С.Т.) для 

застосування матеріалів «Новікон» при роботах по відновленню та гідроізоляції 

підвальних приміщень, дахів будинків житлового фонду (Інститут біоорганічної 

хімії та нафтопродуктів ім. В.П. Кухаря),  використання герметиків холодного 

твердіння при ремонті житлових споруд (Інститут хімії високомолекулярних 

сполук); 

1.2.3  комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по 

ремонту шляхів та споруд на них Дніпровського району м. Києва» (Дрижко О.О.) 

для використання ефективного модифікатора термоеластопласту для 



асфальтобетону з метою підвищення його стійкості при ремонті доріг (Інститут 

хімії високомолекулярних сполук); 

1.2.4 Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень 

Дніпровського району м. Києва (Ковшун Є.М.) для використання комплексних 

органо-мінеральних добрив, регуляторів росту рослин для території парків, скверів 

(Інститут біоорганічної хімії та нафтопродуктів ім. В.П. Кухаря). 

Координатор – Лобач Г.В., секретар Ради директорів. 

Термін: 15.02.2020 

 

2. Про заходи міської цільової програми сприяння розвитку промисловості на 

2019–2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 

№59/7632. 

 

Слухали: 

Лобач Г.В. проінформував, що Київська міська рада прийняла рішення від 

12.11.2019 №59/7632 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-

2022 роки», співвиконавцем якої є Дніпровська районна в місті Києві державна 

адміністрація. 

Доповідач акцентував присутніх щодо передбачених програмою заходів по 

сприянню розвитку столичного промислового комплексу, зокрема, отримання 

фінансово-кредитної підтримки, освітньо-інформаційних та виставкових заходів, 

підтримки експортної діяльності, тощо.  

Виступили: Яременко В.Е., Замишляк О.Ж.  

Вирішили: 

2.1 Інформацію Лобача Г.В. щодо запланованих заходів міської 

цільової програми сприяння розвитку промисловості на 2019–2022 роки врахувати 

в роботі. 

 

3. Про можливість відбування громадських робіт особами, які перебувають на 

обліку в районному відділі пробації. 
 

Слухали:  
Рибак О.В. повідомила, що згідно чинного законодавства, статей 30-1 та 321-

3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ч. 1 статті 13 

Кримінально - виконавчого кодексу України уповноважений орган з питань 

пробації виконує стягнення та покарання у виді громадських робіт за місцем 

проживання засуджених осіб та правопорушників. 

Відповідно ч. 1 статті 56 Кримінального кодексу України та ч. 1 статті 36 

Кримінально - виконавчого кодексу України громадські роботи полягають у 

виконанні засудженими у вільний від основної роботи або навчання час 

безоплатних суспільно - корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого 

самоврядування. 

Наразі відбування стягнення та покарання у виді громадських робіт 

правопорушниками та засудженими здійснюється на базі Комунального 

підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва, 

відповідно до пунктів 1, 2 розпорядження Київської міської державної 

адміністрації №316 від 22.02.2019 «Про організацію громадських робіт у місті 

Києві в 2019 році».  



Враховуючи, що виконання громадських робіт є безоплатним та не потребує 

додаткового фінансування, було роз`яснено порядок та умови виконання 

адміністративного стягнення та покарання у вигляді громадських робіт, з метою 

залучення підприємств та організацій до співпраці, для  розширення об`єктів на 

яких можливе здійснення виконання безоплатних суспільно корисних робіт. 

Виступили: Яременко В.Е., Дмитренко О.Г.  

Вирішили:  
3.1 Рекомендувати керівникам підприємств опрацювати можливість 

відбування у 2020 році громадських робіт особами, які перебувають на обліку в 

районному відділі пробації. 

У разі зацікавленості повідомити Дніпровський районний відділ філії 

Державної установи «Центр пробації» м. Києва та Київської області. 

Термін: 01.02.2020 
 

4. Про актуальні питання охорони праці. Стан виробничого травматизму, 

обставини та причини виникнення нещасних випадків на підприємствах, установах 

та організаціях міста Києва. 

 

Слухали:  
Марек О.В. проінформувала стосовно аналізу виробничого травматизму на 

підприємствах, в установах та організаціях міста Києва за січень-вересень 2019 

року та основні заходи для попередження нещасних випадків та створення 

безпечних і здорових умов праці на виробництві. 

Було звернуто увагу на обов’язковість дотримання суб’єктами 

господарювання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці та 

виконання прийнятих заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 

років. 

Доповідач повідомила про підготовку проекту міської цільової програми 

"Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища по місту 

Києву на 2020-2022 роки" та закликала учасників засідання надавати свої 

пропозиції до сектору з питань охорони праці райдержадміністрації.  

Виступили: Яременко В.Е.  

Вирішили:  

4.1 Інформацію Марек О.В. про стан виробничого травматизму на 

підприємствах, в установах та організаціях міста Києва за січень-вересень 2019 

року та основні заходи для попередження нещасних випадків, створення безпечних 

і здорових умов праці на виробництві, взяти до відома. 

4.2 Запропонувати керівникам підприємств, установ району надати 

сектору з питань охорони праці райдержадміністрації (тел. 292-60-46, e-mail 

oksana.marek@kmda.gov.ua) пропозиції до проекту міської цільової програми 

"Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища по місту 

Києву на 2020-2022 роки" 

Термін: 20.01.2020 

5. Щодо деяких положень виконання Закону України «Про охорону 

атмосферного повітря». 

 

Слухали:  
Луньова Н.Ю. проінформувала про результати спостережень атмосферного 

повітря в м. Києві у 2019 році. 



Моніторинг за станом атмосферного повітря на території міста Києва 

здійснює Центральна геофізична обсерваторія імені Б. Срезневського через 21 

стаціонарний пост спостереження. На території Дніпровського району встановлено 

4 пости за адресами: вул. Лазо, 2, вул. Каунаська, 10, у Гідропарку та на межі із 

Деснянським районом на вул. Попудренка, 56. 

Було повідомлено, що за інформацією керівництва Управління екології та 

природних ресурсів КМДА Київська міська рада підтримала виділення в бюджеті 

коштів на систему моніторингу якості атмосферного повітря у столиці. 

Муніципальна система моніторингу атмосферного повітря міститиме 27 

стаціонарних постів та мобільну лабораторію. Розпочнуть їх встановлення з лівого 

берегу столиці. 

Доповідач відмітила, що окремі підприємства, як ТОВ «Євро-

реконструкція», ПрАТ «Укрпластик» та ПрАТ «Спецтехніка», протягом 2018-2019 

років вживали дієвих заходів щодо покращення технологічного процесу, тим 

самим зменшуючи викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 

розташованими на підприємствах. 

Акцентовано увагу керівників на необхідності вчасно оформлювати 

(подовжувати) дозволи на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

згідно вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря». 

Виступили: Лобач Г.В., Гутаров Ю.В., Загородня А.В.  

Вирішили:  

5.1 Інформацію Луньової Н.Ю. про моніторинг стану атмосферного 

повітря в м. Києві у 2019 році взяти до відома. 

5.2 Звернути увагу керівників підприємств, установ та організацій району 

щодо неухильного виконання вимог Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря», а також своєчасного оформлення (подовження) дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

 

 

Голова Ради директорів підприємств    ПІДПИС         Всеволод ЯРЕМЕНКО 

промислового комплексу, установ та 

організацій Дніпровського району 

м. Києва 

 

Секретар Ради директорів підприємств    ПІДПИС          Григорій ЛОБАЧ 

промислового комплексу, установ та 

організацій Дніпровського району 

м. Києва 
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