
П Р О Т О К О Л  
 

громадських слухань на тему:  

«Про припинення діяльності "Центру адиктологічної 

медицини" за адресою вул. Ватутина 2-а» 
 

    

Місце проведення: 

Середня загальноосвітня школа № 234 

вул. Райдужна, 12, актова зала 

 

Дата проведення: 

03вересня 2015 року 

 

Час проведення: 

18.00 – 20.00 

 

Зареєстровано в установленому порядку: 22 члена Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та 83 

учасника громадських слухань згідно 9 реєстраційних листів. Реєстраційні 

листи додаються. 

 

На громадських слуханнях були присутні: 

  

1. Загородня Алла Вікторівна – заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

2. Загородня Тетяна В’ячеславівна  - начальник аналітичного відділу 

Державної служби України по контролю за наркотиками. 

3. Казмірчук Тетяна Миколаївна - психолог психоневрологічної лікарні 

№2. 

4. Гуменюк Ольга Павлівна - заступник начальника управління охорони 

здоров’я Дніпровського району 

5. Павленко Анатолій Микитович – голова Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Павленко Анатолій Микитович: Доброго дня, шановна громада!  

До Громадської ради при Дніпровської районної в місті Києві державній 

адміністрації звернулась ініціативна група мешканців мікрорайону 

«Райдужний» щодо проведення громадських слухань про припинення 

діяльності в межах житлових масивів ТОВ "Центр адиктологічної медицини" 

(проспект Ватутіна, 2-а). 

Пропонується обрати президію громадських слухань у складі:  

1. Загородня Алла Вікторівна - заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 



 2. Загородня Тетяня В’ячеславівна  - начальник аналітичного відділу 

Державної служби України по контролю за наркотиками, 

 3. Казмірчук Тетяна Миколаївна - психолог психоневрологічної 

лікарні №2 м. Київ, 

4. Гуменюк Ольга Павлівна - заступник начальника управління 

охорони здоров"я Дніпровської районної в місті Києві державній 

адміністрації. 

5. Павленка Анатолій Микитович – голова Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації, 

6. Негода Олександр Володимирович – голова ініціативної групи 

мешканців мікрорайону «Райдужний», член Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Не має заперечень? Прошу голосувати. 

 

Голосували: 

«За» - 83 + 22(одноголосно). 

 

Членів Президії прошу зайняти свої місця. Після ознайомлення 

присутніх громадян з членами Президії Павленко Анатолій Микитович: 

Пропоную затвердити проект порядку денного громадських слухань: 

1. Інформація щодо припинення діяльності в межах житлових масивів 

ТОВ "Центр адиктологічної медицини" (проспект Ватутіна, 2-а)  

2. Обговорення питання щодо припинення діяльності в межах житлових 

масивів ТОВ "Центр адиктологічної медицини" (проспект Ватутіна,2-а)  

3. Різне 

Пропозиція підтримується залом. Питання ставиться на голосування. 

 

Павленко А.М. запропонував затвердити такий Регламент роботи  

громадських слухань. 

1. Інформація щодо припинення діяльності в межах житлових масивів 

ТОВ "Центр адиктологічної медицини" (проспект Ватутіна, 2-а)–           

10 хвилин. 

2. Обговорення питання щодо припинення діяльності в межах житлових 

масивів ТОВ "Центр адиктологічної медицини" (проспект Ватутіна, 2-

а) – 20 хвилин. 

3. Запитання та відповіді – 20 хвилин. 

Пропозиція не викликала заперечень. Питання ставиться на голосування. 

 

Голосували: 

«За» - 83  + 22(одноголосно). 

 

Павленко А.М. пропонує для написання протоколу обрати секретарем 

громадських слухань начальника відділу з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю Дніпровської районної в місті Києві державної 



адміністрації Черевко Наталію Петрівну, яка є також секретарем 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

У залі пропозицію підтримали. Питання ставиться на голосування. 

 

Голосували: 

«За» - 83 (одноголосно). + 22 члени Громадської ради 

 

Павленко Анатолій Микитович надає слово члену Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Негоді 

Олександру Володимировичу щодо інформування присутніх по суті даного 

питання. 

 

Негода О.В.:  
Благодарю жителей Радужного, членов Общественного совета при 

Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации, 

руководство Днепровской районной в городе Киеве государственной 

администрации, Государственную службу Украині по контролю за 

наркотиками, Днепровское районное управление ГУ МВД Украины в г. 

Киеве, общественные организации,  которые откликнулись и поддержали 

мою инициативу по прекращению деятельности ООО «Центр 

адиктологической медицины» по адресу: ул. Ватутина, 2-А.  

Сегодня, в помещении школы № 234, состоялись общественные слушания по 

данному вопросу, в ходе которых все присутствующие высказали свою точку 

зрения по поводу деятельности этого заведения. По их мнению 

наркозависимые люди должны проходить лечение вдали от жилых домов, 

школ, детских садов и игровых площадок. Не обошлось без провокаций, но 

мы четко понимаем, что за этим стоят люди, которые в силу разных 

обстоятельств никогда не будут согласны с подобными инициативами. 

В то же время, решительная позиция жителей Радужного, Общественного 

совета при Днепровской районной в городе Киеве государственной 

администрации, в который раз доказала, что решения принимаем мы с вами. 

Потому как здесь растут наши дети, молодежь и нам не безразлично, каким 

будет их будущее.  



К сожалению, деятельность подобных клиник является полностью законной. 

Также полностью законна аренда помещения, которое занимает Центр 

адиктологической медицины на улице Ватутина. Но такие законы, под 

законные акты и другие решения принимались без учета общественного 

мнения, поэтому мы имеем право на свое мнение! 

Предлагается принять решение о подготовке обращений к Президенту 

Украины Петру Порошенко, Премьер-Министру Арсению Яценюку, 

председателю Верховного Совета Владимиру Гройсману, МВД, МОЗ, а 

также Государственной службе Украины по контролю за наркотиками, КГГА 

с просьбой рассмотреть вопрос о перенесении данной и подобных клиник за 

пределы жилых массивов. А также пересмотре нормативной базы 

относительно выдачи разрешительной документации медицинским 

учреждениям, которые специализируются на лечении наркозависимых.  

Общество должно быть защищенным от пагубного влияния деятельности 

подобных заведений! И мы с вами имеем все возможности, чтобы добиться 

этого. 

(www.youtube.com/watch?v=uCcgW_nK6MY&feature=share) 

 

Репкліка з залу: Ми прийшли на громадські слуханні не для того, щоб ви 

нас познайомили з законодавчою базою, а для вирішення даного питання. 

 

Шум у залі. 

 

Павленко Анатолій Микитович: шановні мешканці, давайте спочатку 

вислухаємо присутніх фахівців, а потім вислухаємо ваші думки з даного 

питання. 

Слово для виступу надається Казмірчук Тетяні Миколаївні – психологу 

психоневрологічної лікарні №2. В своєму виступі вона поінформувала про те, 

що діти та підлітки (біля Центру адиктологічної медицини знаходиться 

дитячий садочок та школа, дитячий ігровий майданчик) звертають увагу на 

наркоманів та цікавляться тим що відбувається навкруги. Це негативно на 

них впливає. 

 

Виступ з залу: Мене цікавить чому раніше не можливо було закрити даний 

Центр? Зараз це питання підняте для вирішення особистих питань 

(пов’язаних з майбутніми місцевими виборами).  

http://www.youtube.com/watch?v=uCcgW_nK6MY&feature=share


 

Шум у залі. 

 

Питання з залу: З якого року працює даний Центр та що конкретно 

зроблено щоб його було закрито? 

 

Відповідь з залу: Центр адиктологічної медицини працює з 2009 року. 

 

Павленко Анатолій Микитович: Громадська рада, яку я очолюю, створена 

у червні 2015 року. І я не знаю, що було раніше. Зараз до нас звернулась 

ініціативна група яка підняла питання щодо припинення роботи Центр 

адиктологічної медицини. І зараз ми Вас просимо допомоги зняти соціальну 

напругу, пов’язану з його діяльністю. 

 

Павленко Анатолій Микитович:слово надається Гуменюк Ользі Павлівні 

- заступнику начальнику управління охорони здоров"я Дніпровської районної 

в  місті Києві державній адміністрації.  

 

Гуменюк Ольга Павлівна: Перш ніж іди на громадські слухання я підняла 

Ваші звернення стосовно даного питання. Відповіді що надавалися в різні 

інстанції, були позитивні (на підтримку мешканців). Але причина в тому, що 

приміщенні в якому знаходиться Центр. є приватною власністю. До того ж 

управління охорони здоров’я району не має впливу на медичні заклади, які 

надають спеціальну медичну допомогу. Починаючи з 2011 року до 

управління охорони здоров’я не надходило жодного звернення від Центру на 

отримання ліцензії. Також повідомляю, що управління жодного разу не 

погоджувало листів щодо надання приміщення за даною адресою. Водночас, 

як медичний працівник, хочу сказати, що питання потрібні чи не потрібні 

дані центри повинні вирішувати фахівці цього напрямку. На даний час 

питання в тому де вони повинні розміщуватися. Моя думка, що це повинні 

бути відокремлені приміщення де пацієнт може знаходитися якийсь час 

(після прийняття препарату). На даний час управління охорони здоров’я 

підтримує вас в тому, що Центр не може знаходитися за цією адресою. 

 

Артеменко Сергій Вікторович: Я зараз Вам надам документ, відповідно до 

якого в 2009 року було погоджено Дніпровської районної у м. Києві 

державної адміністрації розташування даного Центру. Заступник голови 

Тарнопільська І.В. підписала погодження. 

 

Гуменюк Ольга Павлівна: Ви звинувачуєте управління охорони здоров’я. 

Як заступник начальника управління, я повідомляю що 2009 році ми не 

працювали.  З 2011 року управління охорони здоров’я Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації не надавало ніяких погоджень щодо 

роботи Центру і висловлювала підтримку мешканців щодо закриття Центру. 

 



Артеменко Сергій Вікторович: Наша приймальня зібрала 300 підписів 

щодо закриття  або перенесення даного закладу. Ми зустрічалися з 

керівниками закладу з даного питання. Ми написали листа в 

райдержадміністрацію щодо відкликання погодження. Для відкриття ліцензії 

на роботу Центру потрібно погодження також ЖКГ, пожежників, санстанції. 

Коли закінчується ліцензія? 

 

Павленко Анатолій Микитович: Давайте послухаємо ще декількох чоловік 

з даного питання.  

Самий простий варіант добровільно покинути дане приміщення і виїхати за 

житловий масив. Якщо цього не можна зробити то ми звертаємося до МВС, 

МОЗ, Державної служби України по контролю за наркотиками перевірити 

його діяльність і все таки перенести Центр за межі житлових масивів. Ми 

також пропонуємо внести зміни до законодавчого, нормативно-правового 

врегулювання діяльності центрів адиктологічної медицини та інших 

подібних суб’єктів господарювання, зокрема, стосовно внесення до 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності в сфері замісної 

підтримувальної терапії в лікуванні осіб із синдромом залежності від 

опіоїдів, заборони їх розміщення в межах житлових масивів. Ми будемо 

звертатися до депутатів Верховної Ради України щодо внесення змін до 

відповідного закону. 

Виступ з залу: У мене є пропозиція. Звернутися з петицією до Президента 

України. 

Павленко Анатолій Микитович: Слово надається директору Центру 

адиктологічної медицини Даценко Любові Олександровні. 

Даценко Любов Олександрівна: Наш Центр працює з 2010 року. З початку 

своєї роботи нас неодноразово перевіряли Дніпровське районне управління 

охорони здоров’я, ОБНОН, міліція які не виявили нормативних порушень, 

громадськість до нас зверталась неодноразово. В тому числі директор 

дитячого садочку. В 2011 року були встановлені пластикові вікна у дитячому 

садочку (підтверджуючі документи у мене на руках).  

Центр адиктологічної медицини в своїй діяльності не використовує 

ін’єкційні препарати. 

 

Шум в залі.  

Павленко Анатолій Микитович: Чи може Центр прийняти власне рішення і 

звільнити це приміщення? 

 



Директор Центру адиктологічної медицини: З Вашою допомогою. В разі 

надання нам відповідного приміщення Центр переїде. 

Шум в залі.  

Павленко Анатолій Микитович: Сьогодні ми прийшли сказати «ні» 

Центру. Ми прийшли добитися цього рішення. Якщо нас не почують зараз 

ми підемо далі у вирішення даного питання. 

Я хочу надати слово Загородній Тетяні В’ячеславівні - начальнику 

аналітичного відділу Державної служби України по контролю за 

наркотиками.  

Загородня Тетяна В’ячеславівна: З вашого дозволу я наведу такі факти в 

Києві працює 20 приватних медичних закладів, які надають медичну 

допомогу хворим на наркотичну залежність. 10 із них мають ліцензію нашої 

Служби, тобто в цих закладах є наркотичні препарати. 10 працюють за 

ліцензією Міністерства охорони здоров’я України (тобто ліцензія на медичну 

практику). Наркозалежні до цих закладів приходять на прийом лікаря. Лікар 

виписує рецепт і хворий йде до аптеки за ліками (препарати всі таблетовані). 

Для отримання ліцензії потрібно виконати ліцензійні умови. Але на сьогодні 

ні в одних ліцензійних умовах немає прописаних вимог, що такі заклади не 

можуть розміщуватися в житлових будинках на перших поверхах та 

житлових масивах. Тому я констатую факт що на даний час цей заклад 

працює цілком законно. І вирішити всі питання можна лише в правовому 

полі. В силу вступив новий Закон України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», в якому є вимога розробити нові ліцензійні умови. 

В подальшому Міністерство охорони здоров’я України повинно розробити 

умови ліцензування, а Кабінет Міністрів України затвердити його 

постановою. Служба звернулася до МОЗу з пропозицією категоричної 

заборони розташування наркологічних закладів в житлових масивах, поблизу 

шкіл та дитячих садочків. В нашій пропозиції також передбачено, що ці 

заклади повинні розміщуватися в окремо стоячій будівлі з огородженою 

прибудинковою територією або в лікувальних закладах. 

Бобровник Сергій Ілліч - голова громадської організації «Спортивний 

клуб «2000 Сергія Бобровника»: Я сьогодні сюди прийшов підтримати 

ініціативу Негоди О.В. , якого я знаю давно. Якщо він починає справу, то 

обов’язково доведе її до кінця.  

Ігнатенко Ірина Вікторівна внесла пропозицію щодо проведення 

парламентських слухань з цього питання. 



Ігор Нечипоренко  - представник громадського об’єднання «Синдикат»: 

Громадські слухання вже мають один «плюс». Ви уже згуртувалися і якщо 

вас в подальшому будуть запрошувати на акції з даного питання чи 

підписати листи до організацій в погодитесь. Пропозиції, висловлені в ході 

обговорення, щодо припинення діяльності Центру є правильні. «Об’єднання 

«Синдикат» в свою чергу звернеться листом до МОЗ. Наша організація 

бореться з нелегальним продажем наркотичних засобів в аптеках. Ви також 

знаєте, що ця структура (Центр) є комерційною і головне її завдання 

отримувати прибуток. І якщо вони не будуть мати прибуток, то самі звідси 

підуть. 

 

Федоров Павло Борисович, член громадської ради приДніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації: пропоную звернутися до 

Громадської ради при КМДА, щоб вони нас підтримали. 

 

Загородня Алла Вікторівна - заступник голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації: Всі звернення, які надходили до нас 

від мешканців з даного питання нами підтримані. Ми також за те щоб 

закрити Центр. Протиріч між Дніпровською районною в місті Києві 

державною адміністрацією  та громадськістю з цього питання не має. 

 

Онищенко Олександр Валентинович, представник ГО «Перспектива 

суспільства», магістр соціальної работи Київо-Могилянської академії, 

соціальний працівник Центру адиктологічної медицини в 2009-2012 рр.: 

Наша організація з 2009 року займається подібними питаннями – 

перенесення за межі міста подібних центрів. Ви молодці, що зібралися бо 

загальними зусиллями можна перемогти. 

 

Павленко Анатолій Микитович: Будемо підбивати підсумки нашого 

засідання. (Зачитує проект Резолюції зі змінами та доповненнями). 

Практично всі, хто виступав сьогодні, підтримали пропозицію направити 

резолюцію у відповідні органи. 

 

Вирішили: 

1. Затвердити Резолюцію громадських слухань з питання щодо припинення 

діяльності в межах житлових масивів ТОВ «Центр адиктологічної 

медицини».  

2. Просити Громадську раду при Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації підготувити та направити спеціальні звернень до 

Президента України, Прем'єр-Міністра України, голови Верховної Ради 

України, Міністра охорони здоров'я України та голові Державної служби 

України по контролю за наркотиками щодо переносу цього закладу та 

подібних клінік за межі житлових масивів, та перегляду нормативної бази, 



яка стосується видачі дозвільної документації таких лікувальних центрів та 

взяти на себе контроль за виконанням Рішення громадських слухань з 

питання щодо припинення діяльності в межах житлових масивів ТОВ «Центр 

адиктологічної медицини».  

Голосували: 

«За» - 83 +22 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Протокол складений на 9 аркушах. 

Додатки:  

1. Реєстраційні листи на ____ арк. 

2. Резолюцію громадських слухань з питання щодо припинення 

діяльності в межах житлових масивів ТОВ «Центр адиктологічної 

медицини» на 1 арк. 

 

 

 

 

Головуючий громадських слухань  

 

Павленко Анатолій Микитович      ___________                ____________ 

                                             (підпис)                            (дата) 

   

 

Секретар громадських слухань 

 

Черевко Наталія Петрівна              ___________                ____________ 

                                              (підпис)                            (дата) 

 

 


