
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

ПІДПИС    І. ЩЕРБАК 

«11» червня 2020 року 

 

ПРОТОКОЛ №1  

засідання Ради директорів підприємств промислового комплексу, установ та 

організацій Дніпровського району м. Києва при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі – Рада директорів)  

 

11.06.2020                                                                                                          м. Київ 

 

Головував: 

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

«Науково-дослідний інститут «Еластик» 

 

Присутні: 

Члени Ради директорів (уповноважені представники підприємств, установ): 

Андрікевич А.В., Богдан Г.С., Гуня В.А., Гутаров Ю.В., Зощенко С.А., Кірста Т.І., 

Ковалевська Н.М., Кирса Т.І., Курченко М.О., Куць О.І., Крачковський С.М., Лобок 

В.В., Лотоцький О.Б., Мадалевич М.Л., Мельничук В.І., Михайлов Я., Мясковський 

П.М., Рудюк В.М., Сторожук О.С., Степанченко П.Ф., Тележніков С.В., Овечкін 

І.Б., Уланович О., Федорченко І.В., Хіміченко В.Б., Шаповал М.І., Шелеп О.І., 

Шестаков Г.Л., Шипов К.Е. 

 

У засіданні взяли участь: 

Щербак І.М. - голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; 

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

адміністрації; 

Баган А.О. - заступник директора Департаменту - начальник управління 

регуляторної політики та підприємництва Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації; 

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

регуляторної політики Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар Ради директорів; 

Лях Г.Г. - директор Дніпровської районної філії Київського міського центру 

зайнятості; 

 

Запрошені: 

Вакуленко О. – заступник начальника відділу організації продажів Управління 

мікро-малого та середнього бізнесу Головного управління по м. Києву та Київській 

області АТ «Ощадбанк»; 

Підгрушний Г.П. - уповноважений представник комунальної організації «Інститут 

Генерального плану м. Києва»; 

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

благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації; 



Базік О.М. – член Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації; 

фізичні особи-підприємці Мельничук В.І., Сівков С.В. 

Присутні 30 членів Ради директорів та їх повноважних представників із 38. 

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про практику реалізації діючих програм фінансово-кредитної 

підтримки суб’єктів підприємництва у місті Києві. 

Інформують: 

Баган А.О. – заступник директора Департаменту – начальник управління 

регуляторної політики та підприємництва Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва КМДА; 

Вакуленко О.- заступник начальника відділу організації продажів 

Управління мікро-малого та середнього бізнесу Головного Управління по м. 

Києву та Київській області АТ «Ощадбанк». 

2. Про питання використання промислових територій та перспективу їх 

розвитку в проєкті нового Генерального плану розвитку м. Києва (по 

Дніпровському району). 

Інформує:  

Підгрушний Г.П. – уповноважений представник комунальної організації 

«Інститут Генерального плану м. Києва». 

3. Про результати роботи промислового комплексу, підприємств столиці, 

Дніпровського району за 4 місяці 2020 року, пропозиції щодо подолання 

економічних наслідків пандемії. 

Інформує: 

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

регуляторної політики РДА, секретар Ради директорів.  

4. Різне.  

 

На засіданні виступив голова Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Щербак І.М., який призначений згідно з розпорядженням Президента 

України від 18.05.2020 №323/2020-рп. Щербак І.М. окреслив формат співпраці з 

Радою директорів та бізнесовими колами у соціально-економічному розвитку 

району. 

 

1. Про практику реалізації діючих програм фінансово-кредитної підтримки 

суб’єктів підприємництва у місті Києві. 

 

Слухали: 

Баган А.О. надав супровід презентації і проінформував, що рішенням 

Київради від 21.09.2017 №46/3053 (у редакції рішення Київради від 12.11.2019 

№60/7633) схвалено Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у місті Києві.  

Суть програми полягає в тому, що підприємці м. Києва можуть отримувати 

фінансування на реалізацію своїх інвестиційних проектів на досить доступних 

умовах на рівні 13% річних. В свою чергу Київрадою на фінансово-кредитну 

підтримку в міському бюджеті у 2020 році передбачено 7 млн. грн.  



За рахунок цих коштів для київських підприємців компенсуватиметься 50% 

номінальної відсоткової ставки, що встановлюється кредитним договором. 

Завдяки такій співпраці для кінцевого позичальника відсоткова ставка 

становитиме 6,5 %. Було повідомлено про банки-партнери, параметри програми, 

процедуру отримання фінансово-кредитної підтримки. 

Вакуленко О. на базі презентаційних матеріалів проінформував про основні 

інструменти кредитування мікро-малого бізнесу за державною програмою 

«Доступні кредити 5-7-9», в реалізації якої бере участь АТ «Ощадбанк».  

Мета запровадження Програми: 

- розвиток підприємництва, зокрема: сприяння розвитку суб’єктів 

підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, 

високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, 

а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, поверненню 

трудових мігрантів до України; 

- запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації 

спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, а 

також для запобігання та подолання їх наслідків; 

- рефінансування існуючої заборгованості в банках України за 

кредитами суб’єктів підприємництва. 

Були надані консультації щодо вимог до позичальника, порядок 

фінансування під 0% річних тощо. 

Виступили: Сторожук О.С., Лобач Г.В., Мельничук В.І., Сівков С.В., 

Яременко В.Е, Андрікевич А.В.  

Виступаючі відмітили актуальність тематики щодо пільгового кредитування 

малих підприємств, які займаються виробництвом, наданням послуг, для 

придбання сучасного обладнання, поповнення обігових коштів. Доповідачами були 

надані відповіді стосовно процедурних питань. 

Вирішили: 
1.1 Інформацію Багана А.О., Вакуленка О. взяти до уваги. 

1.2 Взяти до відома, що інформація стосовно положень міської програми 

фінансово-кредитної підтримки, державної програми «Доступні кредити «5-7-9» 

розміщені на офіційному сайті райдержадміністрації https://dnipr.kyivcity.gov.ua в 

розділі «Підприємцям, Промисловцям». 

1.3 Запропонувати керівникам промислових підприємств приватної форми 

власності, фізичним особам-підприємцям у разі зацікавленості звертатись до 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА, відповідних 

банків для участі у програмах фінансово-кредитної підтримки. 

Термін: червень-грудень 2020 року 

 

2. Про питання використання промислових територій та перспективу їх 

розвитку в проєкті нового Генерального плану розвитку м. Києва (по 

Дніпровському району). 

 

Слухали: 
Підгрушний Г.П. проінформував, що 16 грудня 2019 року у НСК 

«Олімпійський» відбувся міжнародний форум «Майбутнє Києва», на якому був 

презентований проєкт нового Генерального плану міста Києва. На даний час 

розпочато його обговорення, подання пропозицій з метою внесення узгодженого 

документу на розгляд і затвердження Київської міської ради. 



Промисловий та комунально-складський сектор економіки м. Києва 

формують близько 7660 підприємств, що зосереджені у 3 виробничих зонах, 17 

районах, 29 територіальних групах підприємств, а також розташовуються поза їх 

межами.  

Доповідач акцентував увагу присутніх, що передбачається зменшення 

загальної площі промислових та комунально-складських територій з 6610 га (7,9% 

від загальної площі міста) до 5435 га (6,5%) за рахунок підвищення ефективності 

використання земельних ділянок та виробничих фондів, використання підземного 

простору тощо, а також перепрофілювання частини виробничих територій площею 

близько 1200 га для громадської багатофункціональної, житлової багатоквартирної 

забудови, озеленення та інженерно-транспортної інфраструктури, зокрема, у 

промзонах «Дарниця», та «Подільсько-Куренівській», а також промрайонах 

«Дніпровський», «Микільська Борщагівка» «Теличка», «Пирогово», «Корчувате», 

«Воскресенський», «Троєщина» та інших.  

Реалізація наведених заходів потребує, зокрема: 

- розробки стратегії структурної, організаційної та технічної перебудови 

промислового комплексу міста з проведенням детального техніко-економічного 

аналізу економічних факторів, стану забудови та господарського використання 

окремих підприємств чи їх груп з метою вироблення найбільш раціональних 

рішень;  

- розроблення програми перспективного розвитку промисловості м. 

Києва на інноваційній основі в умовах переходу до постіндустріальної стадії 

розвитку; 

- розроблення генеральної схеми упорядкування промислових і 

комунально-складських територій;  

- розроблення детальних планів виробничих територій, що підлягають 

реструктуризації із значною зміною функціонального призначення, в першу чергу 

в центральній частині міста, біля транспортних вузлів та комунікацій;  

- проведення в установленому порядку інвестиційних конкурсів на 

залучення інвесторів для розробки проектів реструктуризації (перепрофілювання) 

конкретних виробничих територій, збереження та розвитку провідних 

бюджетоутворюючих підприємств та їх реалізації відповідно до зазначених 

напрямків та заходів. 

Робота з розробки проєкту нового Генерального плану м. Києва завершена, 

матеріали оприлюднені для ознайомлення громадськості. Після завершення 

карантинних заходів, відповідно до законодавства, плануються повноцінні 

громадські слухання. 

Доповідач надав відповіді по окремих проблемах використання промислових 

утворень в районі. 

Виступили: Ковалевська Н.М., Курченко М.О., Базік О.М., Яременко В.Е., 

Загородня А.В., Баган А.О. 

Виступаючі наголосили, що на території Дніпровського району згідно 

діючого Генплану закріплені 3 промислові райони («Воскресенський», 

«Дніпровський», частина «Дарницького»), 1 промислова зона «Березняки», 

промислові території біля станції метро «Лівобережна», вулицях Є. Маланюка, 

Каховській. У зв’язку з цим, матеріали проєкту нового Генерального плану 

потребують фахового вивчення щодо змін і врахування пропозицій з боку 

керівників промислових об’єктів, які є користувачами земельних ділянок. 

Вирішили: 

2.1 Інформацію Підгрушного Г.П. взяти до відома. 



2.2 Рекомендувати керівникам промислових, транспортних підприємств, 

науково-дослідних підприємств провести опрацювання матеріалів, оприлюднених 

на вебсайті розробника-комунальної організації «Інститут Генерального плану м. 

Києва» за посиланням http://kyivgenplan.grad.gov.ua/generalnyj-plan: 

- «Основні положення Генерального плану м. Києва», том 10 «Промислові та 

комунально-складські території» за посиланням; 

- «Графічні матеріали Генерального плану м. Києва» за посиланням. 

2.3 Просити Дніпровську районну в місті Києві державну адміністрацію 

направити запит до замовника і розробника проєкту Генерального плану м. Києва 

щодо надання деталізованих матеріалів по промисловим утворенням, які 

розташовані у межах Дніпровського району, для подальшого проведення 

громадського обговорення і надання пропозицій. 

Відповідальний: секретар Ради директорів Лобач Г.В. 

Термін: 05.07.2020 

 

3. Про результати роботи промислового комплексу, підприємств столиці, 

Дніпровського району за 4 місяці 2020 року, пропозиції щодо подолання 

економічних наслідків пандемії. 
 

Слухали:  
Лобач Г.В. повідомив, що за період січня-квітня 2020 року по місті Києву 

спостерігалось падіння промислового виробництва на -4,5% (95,5%), по Україні 

індекс промислової продукції склав - 7,9% (92,1%). Значне зниження обсягів 

промислового виробництва відбулось у галузях, зокрема: виробництво виробів з 

деревини, поліграфічна діяльність на -25,6%, машинобудування на -11,3%, 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування на -21,6%, хімічні вироби на -13,9%. 

Спостерігається зниження середньої чисельності працівників промислової 

діяльності, яка станом на 01.04.2020 склала 119,5 тис. осіб (-6,3 тис. менше). При 

цьому зменшуються податкові надходження від промислового комплексу до 

державного і міського бюджетів. 

Аналогічні тенденції спостерігаються на промислових об’єктах району. 

Згідно статистичних даних на 01.01.2020 промисловий комплекс Дніпровського 

району складає 52 підприємства, які звітують до Головного управління статистики 

м. Києва. За підсумками роботи промислового комплексу Дніпровського району за 

звітний період реалізовано продукції на суму 3081,4 млн. грн, що на 638,2 млн. грн 

(-17,2%) менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Значний спад обсягів виробництва і реалізації спостерігався на 

підприємствах ПАТ «Укрпластик», ТОВ «Київміськвторресурси», ПрАТ 

«Київський завод «Граніт» та інших. Скорочення обсягів викликано поглибленням 

кризових явищ в економіці, погіршенням кон’юнктури на продукцію на 

внутрішньому ринку, наслідками пандемії COVID-19. 

В той же час за вказаний період збільшилась питома вага продукції на 

експорт до 30,1%. Експортовано продукції 11 підприємствами на суму 927,9 млн. 

грн (+ 10,4%). 

Виступили: Лобок В.В., Загородня А.В., Уланович О., Яременко В.Е.  

Виступаючі відмітили, що в умовах падіння промислового виробництва 

потребує прийняття невідкладних антикризових дій на рівні центральних органів 

виконавчої влади. 

Вирішили:  

http://kyivgenplan.grad.gov.ua/generalnyj-plan/


3.1 Інформацію Лобача Г.В. щодо роботи промислового комплексу 

столиці, Дніпровського району за січень-квітень 2020 року взяти до уваги. 

3.2 Прийняти до відома інформацію заступника голови правління ПАТ 

«Укрпластик» Лобка В.В. про зміни акціонерів товариства, а також наміри 

керівництва підприємства зупинити спад виробництва і досягти рівня обсягів 

виробленої продукції за минулий рік до 1 жовтня 2020 року. 

 

4. Різне. 

 

Слухали:  
Лях Г.Г. звернула увагу присутніх на значному збільшенні кількості 

безробітних громадян, які зареєстровані у Дніпровській районній філії Київського 

міського центру зайнятості (на 01.06.2020- 2719 осіб, порівняно на 01.06.2019- 996 

осіб). 

Було проінформовано стосовно Порядку надання та повернення коштів, 

спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період 

карантину, встановленого постановою Кабінетом Міністрів України №406 від 

22.04.2020, з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Було звернуто увагу, що сума допомоги по частковому безробіттю на період 

карантину надається роботодавцям на строк зупинення (скорочення) діяльності та 

протягом 30 календарних днів після завершення карантину в разі сплати 

роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування протягом 6 місяців, що передують даті зупинення (скорочення) 

діяльності. Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати 

працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 90 

календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності. 

Доповідач повідомила, що на даний час до філії надійшли документи з цього 

питання від 32 суб’єктів господарювання (19 договорів укладено), закликала 

активніше використовувати передбачену державою допомогу. 

Виступили: Хіміченко В.Б. 

Вирішили:  

4.1 Інформацію Лях Г.Г. взяти до уваги. 

4.2 Взяти до відома, що інформація стосовно покрокової інструкції для 

роботодавців, які мають право на допомогу по частковому безробіттю на період 

карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №406 від 

22.04.2020, розміщена на офіційному вебсайті райдержадміністрації 

https://dnipr.kyivcity.gov.ua в розділі «Підприємцям, Промисловцям». 

 

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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