
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Дніпровської районної в місті 
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ПРОТОКОЛ №1  

засідання Ради директорів підприємств промислового комплексу, установ та 

організацій Дніпровського району м. Києва при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (Рада директорів)  

 

20.05.2021                                                                                                          м. Київ 

 

Головував: 

Яременко В.Е. - голова Ради директорів підприємств промислового комплексу, 

установ та організацій Дніпровського району м. Києва при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації 

 

Присутні: 

Члени Ради директорів (уповноважені представники підприємств, установ): 

Андрікевич А.В., Богдан Г.С., Василенко Д.В., Вітковський С.І., Дзюбан О.А., 

Дмитренко О.Г., Дордука П.В., Жуковська Н.В., Єзопов І.Г., Зощенко С.А., 

Квасюк В.Я., Ковалевська Н.М., Кірста Т.І., Лобок В.В., Лотоцький О.Б., 

Ловожицька О.Г., Мадалевич М.Л., Мясковський П.М., Нечипоренко М.Б., Рижий 

М.Л., Сидоренко М.М., Стрюцький О.В., Степанченко П.Ф., Овечкін О.Б., 

Онищенко М.С., Убога О.В., Уланович О.В., Федорченко І.В., Хіміченко В.Б., 

Шаповал М.І., Шелеп О.І. 

 

У засіданні взяли участь: 

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

Бабій П.М. - 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; 

Ковалішина Н.П. – начальниця відділу науково-технічної та інноваційної 

політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської 

міської державної адміністрації; 

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

зайнятості. 

 

Запрошені: 

Павленко А.М. – голова Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації; 

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

благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 



Присутні 33 члени Ради директорів та їх повноважних представників із 38. 

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

Порядок денний: 

 

1. Привітання голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Щербака І.М. Відзначення науковців району з нагоди професійного 

свята День науки. 

2. Про тенденції в діяльності підприємств промислового комплексу 

столиці, Дніпровського району у січні-квітні поточного року. Про заходи з 

державної підтримки бізнесу в умовах пандемії. 

Інформують:  

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

регуляторної політики, секретар Ради директорів; 

Ковалішина Н.П. – начальниця відділу науково-технічної та інноваційної 

політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА; 

Лях Г.Г. - директорка Дніпровської районної філії Київського міського 

центру зайнятості. 

3. Про звіт голови Ради директорів підприємств промислового 

комплексу, установ та організацій Дніпровського району м. Києва про проведену 

роботу за 2018-2020 роки. 

Інформує: Яременко В.Е. – голова Ради директорів підприємств 

промислового комплексу, установ та організацій Дніпровського району. 

4. Про обрання голови Ради директорів підприємств промислового 

комплексу, установ та організацій Дніпровського району м. Києва на новий 

термін. 

5. Про обрання заступника голови Ради та секретаря Ради директорів 

підприємств промислового комплексу, установ та організацій Дніпровського 

району м. Києва на новий термін. 

6. Про делегування до складу Ради директорів підприємств 

промислового комплексу, установ та організацій міста Києва представників від 

Дніпровського району. 

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

підприємництва та регуляторної політики, секретар Ради директорів. 

7. Різне. 

 

На засіданні виступив голова Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Щербак І.М., який проінформував про стан співпраці з Радою 

директорів, бізнесовими колами у соціально-економічному розвитку району. 

Щербак І.М. привітав присутніх, які причетні до професійного свята День 

науки, який відзначався у третю суботу травня 15.05.2021. У Дніпровському 

районі функціонують 5 науково-дослідних інститутів, 3 науково-технічних 

центрів, 2 дослідних підприємства, 2 проєктних інститути, в яких працюють 

близько 950 осіб.  

Вручено відзнаку - Подяку Київського міського голови за вагомий 

особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного 

потенціалу столиціі і з нагоди Дня науки: 



Романчук І.О. - доктору технічних наук, заступнику директора з наукової 

роботи, ученому секретарю Інституту продовольчих ресурсів Національної 

академії аграрних наук України; 

Стрюцькому О.В. - кандидату хімічних наук, старшому науковому 

співробітнику відділу хімії олігомерів та сітчастих полімерів Інституту хімії 

високомолекулярних сполук Національної академії наук України. 

Відзначено Подякою голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у 

соціально-економічний розвиток Дніпровського району м. Києва: 

Яременка В.Е. - голову Ради директорів підприємств промислового 

комплексу, установ та організацій Дніпровського району м. Києва, кандидата 

хімічних наук, директора державного підприємства «НДІ «Еластик» (на 

25.03.2021). 

 

2. Про тенденції в діяльності підприємств промислового комплексу 

столиці, Дніпровського району у січні-квітні поточного року. Про заходи з 

державної підтримки бізнесу в умовах пандемії. 

 

Слухали:  
Лобач Г.В. повідомив, що за період січня-березня 2021 року по місту Києву 

спостерігалось зростання промислового виробництва на 1%, по Україні індекс 

промислової продукції знизився на -1% (99,0%). 

Дещо збільшилась кількість працюючих (+800 осіб) у промисловому секторі 

столиці, який складає 120,3 тис. осіб. При цьому зменшились податкові 

надходження від промислового комплексу до державного і міського бюджетів. 

Аналогічні тенденції спостерігаються на промислових об’єктах району. 

Згідно статистичних даних на 01.01.2021 промисловий комплекс Дніпровського 

району складає 50 підприємств, які мають власні потужності або їх орендують. За 

підсумками роботи у І кварталі 2021 року реалізовано продукції на суму 3,2 млрд. 

грн. Район займає 6 місце по питомій вазі в загальних обсягах реалізованої 

промислової продукції по м. Києву.  

12 виробників-експортерів реалізували за межі країни товарної продукції на 

суму 989,1 млн. грн (частка реалізації 30%, одна з вищих серед районів Києва). 

Водночас, на багатьох підприємствах продовжується спад виробництва. 

Скорочення обсягів викликано поглибленням кризових явищ в економіці, 

погіршенням кон’юнктури на продукцію на внутрішньому ринку, наслідками 

карантинних обмежень COVID-19. 

Зважаючи, що є спірні питання щодо намірів зменшення промислових 

територій, санітарних зон по проєкту нового Генерального плану Києва, 

доповідачем було акцентовано увагу керівників підприємств, установ-орендарів 

або користувачів земельних ділянок на необхідності продовження проведення 

звірок документації з розробником-комунальною організацією «Інститут 

Генерального плану міста Києва». 

Ковалішина Н.П. проінформувала, що у 2020 році в рамках Програми 

фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у 

м. Києві банками-партнерами та уповноваженими банками надано кредити 

позичальникам по 111 кредитним договорам на суму близько 200 млн. грн, які 

отримали компенсацію відсотків на суму 3,7 млн грн.  



З 01.01.2021 та на період дії карантину, встановленого з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, але не раніше 30.06.2021, фінансово-

кредитна підтримка надається на рівні 99% від суми відсотків за кредитним 

договором, які фактично сплачені позичальником за звітний період, за рахунок 

власних коштів. 

Станом на 19.05.2021 погоджено надання фінансово-кредитної підтримки на 

суму 5,1 млн. грн (компенсація на 2021 рік) по 146 кредитним договорам на 

загальну суму кредитів 180,1 млн. грн. Інформацію про Програму фінансово-

кредитної підтримки розміщено на сайтах Київської міської державної 

адміністрації, районних в місті Києві державних адміністрацій. 

Лях А.Г. звернула увагу присутніх на збільшенні кількості безробітних 

громадян, які зареєстровані у Дніпровській районній філії Київського міського 

центру зайнятості (на 01.05.2021 - 3712 осіб, що більше на 37% порівняно з 

01.05.2020). 

За період з квітня по грудень 2020 року згідно наказів Київського міського 

центру зайнятості було прийнято рішення про надання допомоги по частковому 

безробіттю 47 роботодавцям в районі (на 539 працівників) на суму 5475,8 тис. грн. 

та 347 ФОП на суму 3672,2 тис. грн. За січень – квітень 2021 року подано 310 

відомостей на допомогу по частковому безробіттю від 41 роботодавця (на 372 

працівника) та від 269 ФОП на загальну суму 2029,0 тис. грн. 

Виступили: Лобок В.В., Квасюк В.Я., Уланович О.В., Яременко В.Е.  

Виступаючі повідомили щодо стану виробництва, проблем в реалізації 

промислової продукції, послуг на відповідних підприємствах.  

Лобок В.В. проінформував, що на ПАТ «Укрпластик» порівняно з 

аналогічним періодом минулого року нарощено майже у 2 рази випуск продукції 

(до 850 т/міс.), збільшилась чисельність працюючих на 20% (наразі 600 осіб). 

Територія підприємства в належному санітарному стані, у травні пройдено 

сертифікаційні аудити: стандарти BRCGS/PM, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, 

ISO 14001:2015. 

Квасюк В.Я. (ТОВ «НВТ «Дніпро МТО») наголосив на проблемі збуту 

виготовленого високотехнологічного холодильного обладнання (температура до -

80°С) для потреб закладів охорони здоров’я в період вакцинації. 

Уланович О.В. (ДП «Дослідне виробництво Інституту хімії 

високомолекулярних сполук НАНУ») закликала керівників комунальних 

підприємств активніше використовувати потенціал виробничих суб’єктів 

господарювання в районі, зокрема ремонту об’єктів житлово-комунального 

господарства. 

Вирішили:  
2.1 Інформацію Лобача Г.В., Ковалішиної Н.П., Лях Г.Г. взяти до 

уваги. 

2.2 Прийняти до відома інформацію головного інженера ПАТ 

«Укрпластик» Лобка В.В. про позитивні тенденції в реалізації виробничої 

програми підприємства станом на 01.05.2021. 

2.3 Рекомендувати керівникам підприємств, установ, які орендують 

або користуються земельними ділянками, провести звірку матеріалів нового 

Генерального плану Києва з розробником-комунальною організацією «Інститут 

Генерального плану міста Києва». 



Термін: 01.07.2021 

2.4 Винести питання щодо активізації співпраці промислових 

підприємств і комунальних підприємств району на поточне засідання Ради 

директорів. 

Відповідальний: голова Ради директорів 

Термін: ІІІ квартал 2021 року 

 

3. Про звіт голови Ради директорів підприємств промислового 

комплексу, установ та організацій Дніпровського району м. Києва про проведену 

роботу за 2018-2020 роки. 

 

Слухали:  
Яременко В.Е. повідомив, що згідно з Положенням про Раду директорів 

підприємств, організацій, установ Дніпровського району м. Києва голова Ради 

звітує про проведену роботу за 3 роки. 

Яременко В.Е. проінформував учасників засідання щодо проведеної ним 

роботи за період 2018-2020 років. Доповідач наголосив, що за вказаний час 

проведено 6 засідань Ради директорів, 4 розширені наради за участю членів Ради 

директорів, на яких було розглянуто 31 різне питання (інформація щодо звіту 

додається). 

Звіт супроводжувався фотопрезентацією на екрані.  

Виступили: Лобач Г.В., Щербак І.М., Кірста Т.І. 

Вирішили: 

3.1 Звіт голови Ради директорів підприємств промислового 

комплексу, установ та організацій Дніпровського району м. Києва Яременка В.В. 

про проведену роботу за період 2018-2020 роки прийняти до уваги. 

3.2 Роботу голови Ради директорів підприємств промислового 

комплексу, установ та організацій Дніпровського району м. Києва Яременка В.Е. 

за період 2018-2020 років вважати задовільною. 

Голосували: «за» - одноголосно; 

«проти» - не має; 

«утримались» - немає. 

 

4. Про обрання голови Ради директорів підприємств промислового 

комплексу, установ та організацій Дніпровського району м. Києва на новий 

термін. 

 

Слухали: 

Яременко В.Е. проінформував, що згідно з положенням про Раду директорів 

після звіту про проведену роботу Рада обирає голову Ради директорів на наступні 

3 роки і подає цю кандидатуру на затвердження голові Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації. 

Яременко В.Е. запропонував обрати на наступні 3 роки головою Ради 

директорів Андрікевича А.В.- генерального директора ТОВ «Компанія «Енергія 

води».  

Закликав членів Ради директорів подати альтернативні кандидатури. Інших 

пропозицій не надійшло. 

Виступили: 



Андрікевич А.В. проінформував про власний трудовий шлях, здобутки ТОВ 

«Компанія «Енергія води», пропозиції щодо поліпшення роботи Ради директорів. 

Вирішили: 

4.1 Обрати головою Ради директорів підприємств промислового 

комплексу, установ та організацій Дніпровського району м. Києва на 3 (три) роки 

Андрікевича Андрія Валерійовича - генерального директора ТОВ «Компанія 

«Енергія води». 

4.2 Рішення про обрання Андрікевича А.В. головою Ради директорів 

підприємств промислового комплексу, установ та організацій Дніпровського 

району м. Києва подати на затвердження голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Голосували: «за» - одноголосно; 

«проти» - не має; 

«утримались» - немає. 

 

5. Про обрання заступника голови Ради та секретаря Ради директорів 

підприємств промислового комплексу, установ та організацій Дніпровського 

району м. Києва на новий термін. 

 

Мясковський П.М. вніс пропозицію обрати на новий термін заступником 

голови Ради директорів Мадалевича М.Л. - голову правління-генерального 

директора ПрАТ «Київський завод «Граніт». 

Було запропоновано обрати на новий термін секретарем Ради директорів 

Лобача Г.В. - начальника відділу з питань промисловості, підприємництва та 

регуляторної політики райдержадміністрації. 

Яременко В.Е. запропонував членам Ради директорів подати альтернативні 

кандидатури. Інших пропозицій не надійшло. 

Виступили:  

Мадалевич М.Л. проінформував про власний трудовий шлях, проблемні 

питання, здобутки господарської діяльності ПрАТ «Київський завод «Граніт». 

Вирішили: 

5.1 Обрати заступником голови Ради директорів підприємств 

промислового комплексу, установ та організацій Дніпровського району м. Києва 

на 3 (три) роки Мадалевича Миколу Леонтійовича - голову правління-

генерального директора ПрАТ «Київський завод «Граніт». 

5.2 Обрати секретарем Ради директорів підприємств промислового 

комплексу, установ та організацій Дніпровського району м. Києва на 3 (три) роки 

Лобача Григорія Володимировича - начальника відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики райдержадміністрації. 

5.3 Рішення про обрання Мадалевича М.Л. заступником голови, Лобача 

Г.В. секретарем Ради директорів підприємств промислового комплексу, установ 

та організацій Дніпровського району м. Києва подати на затвердження голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Голосували: «за» - одноголосно; 

«проти» - не має; 

«утримались» - немає. 

 



6. Про делегування до складу Ради директорів підприємств 

промислового комплексу, установ та організацій міста Києва представників від 

Дніпровського району. 

 

Слухали: 

Лобач Г.В. проінформував, що на підставі кадрових змін пропонується до 

складу Ради директорів підприємств, установ та організацій міста Києва 

делегувати представників від Дніпровського району: 

- Андрікевич Андрій Валерійович – генеральний директор ТОВ 

«Компанія «Енергія води»; 

- Мадалевич Микола Леонтійович - голова правління-генеральний 

директор ПрАТ «Київський завод «Граніт»; 

- Курченко Микола Олександрович - директор ТОВ «Київський 

механічний завод «Магістраль» ім. М.П. Шульгіна; 

- Тараканов Юрій Костянтинович – в.о. генерального директора ТОВ 

«Євро-Реконструкція»; 

- Сичевський Микола Петрович - директор Інституту продовольчих 

ресурсів Національної академії аграрних наук України; 

- Дмитренко Олександр Григорович – заступник начальника Філії 

«Дарницький вагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця». 

Вирішили: 

6.1 Делегувати до складу Ради директорів підприємств промислового 

комплексу, установ та організацій міста Києва представників від Дніпровського 

району у складі 6 осіб (Андрікевич А.В., Мадалевич М.Л., Курченко М.О., 

Тараканов Ю.К., Сичевський М.П., Дмитренко О.Г.) 

Голосували: «за» - одноголосно; 

«проти» - не має; 

«утримались» - немає. 

 

7. Різне. 

Питання відсутні. 

 

 

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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