
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о. голови Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

ПІДПИС  Павло БАБІЙ 

«11» листопада 2022 року 

 

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) 

 

10.11.2022                                                                                                          м. Київ 

 

Головував: 

Андрікевич А.В. - голова Ради директорів, генеральний директор ТОВ «Компанія 

«Енергія води». 

 

Присутні: 

Члени Ради директорів (уповноважені представники підприємств, установ): 

Афанасьєв І.П., Бабіч С.Е., Бевз Г.А., Богдан Г.С., Вакуленко С.С., Владіміров В.В., 

Готовцев С., Дзюбан О.А., Жуковська Н.В., Калініченко О., Кірста Т.І., Коломієць 

О.М., Кольпиш О., Корчук С.М., Купріянов В., Лобок В.В., Мельничук Т.О., 

Мясковський П.М., Новожицька О., Овечкін О.Б., Рудюк В.М., Свідро А.О., 

Соколюк О., Сторожук І.В., Сторожук О.С., Федорченко І.В., Філіппов Ю.О., 

Хіміченко В.Б., Хомічак Л.М., Шелеп О.І., Шийко Б.О. 

 

У засіданні взяли участь: 

Бабій П.М. – т.в.о. 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. 

 

Запрошені: 

Зімін С.Г. – віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців; 

Свистіль С.О.– віце-президент Торгово-промислової палати України, голова Ради 

Асоціації експортерів і імпортерів «ЗЕД»; 

Бородюк А.О. – уповноважений представник Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації. 

 

Присутні 32 члени Ради директорів та їх повноважних представників із 38. Кворум 

для ухвалення рішень є. 

 

Порядок денний: 

 

Вступне слово тимчасово виконувача обов’язків голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Бабія П.М. 



1. Про особливості роботи підприємств, установ у зимовий період за умов 

воєнного стану, формування переліку об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва. 

Інформує: Бородюк А.О. – уповноважений представник Департаменту 

промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної 

адміністрації . 

2. Про роботу Антикризового штабу допомоги промисловості та бізнесу 

при Українському союзі промисловців і підприємців. 

Інформує: Зімін С.Г. – віце-президент Українського союзу промисловців і 

підприємців. 

3. Практичні питання підтримки зовнішньоекономічної діяльності в 

умовах воєнного стану. 

Інформує: Свистіль С.О. – віце-президент Торгово-промислової палати 

України, голова Ради Асоціації експортерів і імпортерів «ЗЕД». 

4. Про можливість участі підприємств у програмах відбудови 

інфраструктури Київської області та інших регіонів. 

Інформує: Андрікевич А.В. - голова Ради директорів. 

5. Різне. 

 

На засіданні виступив т.в.о. голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації Бабій П.М., який зазначив, що районна влада завжди 

готова і налаштована на партнерство та співпрацю з промисловцями, 

підприємцями, транспортниками, які реальними справами вносять свій гідний 

вклад у соціально-економічний розвиток Дніпровського району столиці, а 

особливо в умовах воєнного стану. 

Бабій П.М. підкреслив, що на даний час в районі активно проводяться роботи 

по облаштуванню укриттів та пунктів обігріву з метою допомоги населенню на 

випадок виникнення надзвичайних ситуацій під час опалювального сезону. 
 

1. Про особливості роботи підприємств, установ у зимовий період за умов 

воєнного стану, формування переліку об’єктів критичної інфраструктури міста 

Києва. 

 

Слухали: 
Бородюк А.О. повідомив про особливості застосування у м. Києві графіків 

аварійних і стабілізаційних відключень енергопостачання держкомпанії НЕК 

«Укренерго», ДТЕК «Київські електромережі». Відмічено, що промислові об’єкти 

району ТОВ «Евотек.ІНК», ТОВ «Атем Груп» увійшли у перелік 30-ти найбільших 

споживачів електроенергії в столиці. 

Керівникам підприємств було запропоновано доєднатись до переліку 

суб’єктів господарювання в м. Києві, які працюють в режимі «50/50/25» економії 

споживання електроенергії. 

Було надано контактні дані керівників відповідних департаментів ДТЕК 

«Київські електромережі» для оперативного вирішення питань щодо дії графіків 

відключень електроенергії на підприємствах. 

Бородюк А.О. проінформував про стан формування переліку об’єктів 

критичної інфраструктури міста Києва. 

https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/6633.html


Виступили: Лобок В.В., Корчук С.М., Жуковська Н.В., Бабіч С.Е., 

Калініченко О., Андрікевич А.В. 

Виступаючі повідомили щодо проблем електропостачання на відповідних 

підприємствах, вжитих заходах економії електроенергії для підтримки 

виробничого процесу. Було запропоновано включити до переліку об’єктів 

критичної інфраструктури міста Києва окремі державні науково-дослідні установи.  

Вирішили:  
2.1 Інформацію Бородюка А.О. взяти до уваги. 

2.2 Керівникам підприємств, установ, організацій врахувати в роботі 

окреме доручення начальника Київської міської військової адміністрації генерал-

полковника Попко С.М. від 07.11.2022 № 001-1936 щодо виконання доручення 

Уряду від 28.10.2022 №28200/3/1-22 стосовно економного використання 

електроенергії населенням, підприємствами, установами, організаціями незалежно 

від форми власності у період воєнного стану. 

2.3 Рекомендувати керівникам промислових підприємств направити 

для узагальнення відділу з питань промисловості, підприємництва та регуляторної 

політики райдержадміністрації конструктивні пропозиції, пов’язані з адаптацією 

роботи підприємств в умовах дії графіків стабілізаційних відключень 

електропостачання, для врахування при узгодженні Департаментом промисловості 

та розвитку підприємництва КМДА спірних питань з ДТЕК «Київські 

електромережі». 

Термін: 20.11.2022 

 

2. Про роботу Антикризового штабу допомоги промисловості та бізнесу при 

Українському союзі промисловців і підприємців. 

 

Слухали: 
Зімін С. Г. проінформував про питання, які розглядались на засіданнях 

Антикризового штабу допомоги промисловості та бізнесу при Українському союзі 

промисловців і підприємців у 2022 році, анонсовані робочі консультації на рівні 

фахівців міністерств, Державної податкової служби, експертів громадських 

об’єднань підприємців. 

Було повідомлено про чергове засідання Антикризового штабу, яке 

заплановане на 17.11.2022, до якого можна доєднатись в онлайн-режимі. 

Зімін С.Г. закликав керівників підприємств активніше брати участь у наданні 

пропозицій для вдосконалення законодавства стосовно поліпшення ведення 

бізнесу в умовах воєнного стану.  

Виступили: Лобач Г.В., Бабіч С.Е., Андрікевич А.В. 

Виступаючі зазначили низку проблемних питань для підприємств сфери 

виробництва, пов’язані з необхідністю унормування податкового законодавства в 

умовах воєнного стану, зокрема, з питань поновлення реєстрації податкових 

накладних. 

Вирішили: 

2.1 Інформацію Зіміна С.Г. взяти до уваги. 

2.2 Рекомендувати керівникам промислових підприємств направити 

для узагальнення відділу з питань промисловості, підприємництва та регуляторної 

політики райдержадміністрації пропозиції по вдосконаленню податкового 



законодавства, проблематиці адміністрування податків у період воєнного стану з 

подальшим наданням Українському союзові промисловців і підприємців. 

Термін: 25.11.2022 

 

3. Практичні питання підтримки зовнішньоекономічної діяльності в 

умовах воєнного стану. 

 

Слухали: 

Свистіль С.О. проінформував про послуги, які надає Асоціація експортерів і 

імпортерів «ЗЕД» суб’єктам господарювання в умовах воєнного стану. 

Повідомлено про можливості об’єднання підприємств в міжнародній 

логістиці, зокрема, можливістю допомоги вітчизняним підприємствам у придбанні 

електрогенераторів та іншого устаткування. 

Надано контактні дані керівництва Асоціації експортерів і імпортерів (сайт 

https://zed.ua, е-mailsvystil@gmail.com). 

Виступили: Сторожук О.С., Андрікевич А.В. 

Вирішили: 

3.1 Інформацію Свистіля С.Г. взяти до уваги. 

3.2 Запропонувати керівникам промислових підприємств направити 

письмові заявки Асоціації експортерів і імпортерів для надання допомоги у 

придбанні електрогенераторів. 

Координацію покласти на секретаря Ради директорів Лобача Г.В. 

Термін: 15.11.2022 

 

4. Про можливість участі підприємств у програмах відбудови інфраструктури 

Київської області та інших регіонів. 

 

Слухали: 

Андрікевич А.В. проінформував про досвід роботи ТОВ «Компанія «Енергія 

Води» з міжнародними фондами, які фінансують роботи із відбудови 

інфраструктури деокупованих територій, зокрема, Київської області. 

Було зазначено, що в Україні працює низка міжнародних фондів, які зазвичай 

взаємодіють з робочими групами, підрозділами органів місцевої влади, головами 

територіальних громад. 

Повідомлено, зокрема, про: 

- Міжнародну гуманітарну організаціюHELPUKRAINEhttps://help-

ukraine.org.ua/- німецький фонд; 

- Міжнародну організацію з міграції (МОМ) (агентство ООН з питань міграції) 

- https://ukraine.iom.int/uk; 

- Oxfamhttps://www.oxfam.org – англійський міжнародний фонд; 

- Червоний Хрест  Україна https://redcross.org.ua/. 

Виступили: Бабіч С.Е., Лобач Г.В.  

Виступаючі зазначили важливість даного питання в частині отримання 

замовлень на виробництво власної продукції, що стосується перш за все 

підприємств району, які виробляють продукцію для будівельної галузі:ТОВ 

«Науково-виробнича фірма «ІРКОМ-ЕКТ» - фарби, лаки, будівельні суміші; ТОВ 

«Атем Груп» - керамічна плитка; ТОВ «Дріада-Метиз» - будівельні цвяхи, сітка; 

ТОВ «Гуд-Руф», ТОВ «Євро-прокат» - металочерепиця, профнастил; ТОВ 

https://zed.ua/
https://help-ukraine.org.ua/
https://help-ukraine.org.ua/
https://ukraine.iom.int/uk
https://www.oxfam.org/
https://redcross.org.ua/


«Євротрубпласт» - полімерні труби для водопостачання, каналізації; ПП «Арій» - 

деревообробка та інші. 

Вирішили: 

4.1 Інформацію Андрікевича А.В. взяти до уваги. 

4.2 Секретарю Ради директорів Лобачу Г.В. розіслати керівникам 

промислових підприємств актуалізовану інформацію про діяльність вказаних 

фондів і можливість участі в реалізації проєктів, які ініціюються органами місцевої 

влади областей з відбудови інфраструктури і фінансуються відповідними 

міжнародними фондами. 

Термін: 20.11.2022 

4.3 Рекомендувати керівникам промислових підприємств направити для 

узагальнення корисний контент про діяльність підприємства у вигляді відеофайлу 

(або двох) з відповідним змістом до відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики райдержадміністрації. 

Термін: 05.12.2022 

4.4 Делегувати голові Ради директорів Андрікевичу А.В. використовувати 

інформацію (корисні контенти) про діяльність підприємств Дніпровського району 

м. Києва при зустрічі з міжнародними партнерами з метою подальшої співпраці. 

 

5. Різне. 

 

Слухали: 

Керівник ТОВ «Дарпак» і волонтер Сторожук О.С. проінформував, що його 

компанія реалізує проєкти з надання гуманітарної допомоги, співпрацює з 

Дніпровською районною організацією в місті Києві товариства Червоного Хреста 

України. Було запропоновано звернутись до керівників підприємств, установ, 

організацій в районі з метою інформування про можливість проведення навчання 

працівників навичкам першої допомоги в умовах воєнного часу. 

Вирішили: 

5.1 Секретарю Ради директорів Лобачу Г.В. розіслати керівникам 

підприємств, установ, організацій інформацію, надану Дніпровською районною 

організацією в місті Києві товариства Червоного Хреста України, стосовно 

можливості проведення тренінгів для працівників по наданню першої допомоги в 

умовах воєнного стану, що можуть бути організовані на території підприємств-

замовників або приміщенні районної організації Червоного Хреста. 

Термін: 25.11.2022 

 

 

Голова Ради директорів підприємств  ПІДПИС  Андрій АНДРІКЕВИЧ 

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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