
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

ПІДПИС                     П. Онофрійчук 

«  28  » вересня          2018 року 

 

 

ПРОТОКОЛ №3  

засідання Ради директорів підприємств промислового комплексу, установ та 

організацій Дніпровського району м. Києва при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі – Рада директорів)  

 

26.09.2018                                                                                                          м. Київ 

 

Головував: 

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

«Науково-дослідний інститут «Еластик». 

 

У засіданні взяв участь голова Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Онофрійчук П.В. 

 

Присутні: 

Члени Ради директорів (уповноважені представники підприємств, установ): 

Агафонов В.М., Андрікевич А.В., Бровко О.О., Вакуленко С.С., Гончаренко Л.П., 

Дмитренко О.Г., Земляк М.О., Квасюк В.Я., Курченко М.О., Куценко С.В., 

Лотоцький О.Б., Нічога О.О., Мисан Г.Ф., Мясковський П.М., Рижий М.Л., 

Сичевський М.П., Сторожук О.С., Толочко Ю.Л., Хіміченко В.Б., Черненко А.Ю.  

перший заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Сушінець В.В.; 

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

регуляторної політики Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, секретар Ради директорів; 

Мірошниченко В.Я. - завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами та 

з питань запобігання і виявлення корупції Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

 

Запрошені: 

Ковалішина Н.П. - заступник начальника управління промисловості та 

інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 

Київської міської державної адміністрації; 

Мальчевський М.І. - голова комітету промисловості, розвитку підприємництва, 

екології, благоустрою та охорони навколишнього середовища Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації; 

Компанець Є. - керівник напряму «Освіта для експортерів» державної установи 

«Офіс з просування експорту України»; 



Крилова А. - менеджер проектів державної установи «Офіс з просування експорту 

України»; 

Хвалигіна О.М. - представник громадської організації «Ліга розвитку науки»; 

Фоменко І. - засновник і директор компанії «ІF Develepment Center». 

Присутні 12 членів Координаційної ради та їх 10 повноважних представників 

із 38. Кворум для ухвалення рішень є. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про послуги державної установи «Офіс з просування експорту 

України» для промисловців району. 

Інформують: Компанець Є. - керівник напряму «Освіта для експортерів»; 

Крилова А. - менеджер проектів «Освітні програми для бізнесу».  

2. Про інформацію від Лівобережного міжрайонного відділу ГУ Служби 

безпеки України у м. Києві та Київській області.  

Інформує: Мірошниченко В.Я. - завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

3. Про обговорення проекту Київської міської цільової програми 

сприяння розвитку промисловості на 2019 – 2022 роки. 

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

підприємництва та регуляторної політики, секретар Ради директорів; 

Ковалішина Н.П. – заступник начальника управління промисловості та 

інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку 

підприємництва Київської міської державної адміністрації; 

4. Про стан підготовки інвестиційних та інноваційних проектів від 

промислових підприємств, наукових установ району для їх презентації на 

Інвестиційному форумі міста Києва 27 листопада 2018 року. 

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

5. Про ситуацію щодо діяльності ПрАТ «Фанплит».  

Інформує: Цуприк Б.М. – голова наглядової ради ПрАТ «Фанплит» 

6. Різне. 

 

1. Про послуги державної установи «Офіс з просування експорту України» для 

промисловців району. 

 

Слухали: 

Компанець Є., Крилова А. провели відповідну презентацію. «Офіс з 

просування експорту» (EPO) – з листопада 2016 року консультативно-дорадчий 

орган при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, який було 

створено як “єдине вікно” безкоштовної допомоги українським експортерам. 

28.03.2018 Кабінет Міністрів України прийняв рішення про утворення 

державної установи «Офіс з просування експорту України» на базі «Офісу з 

просування експорту». Стратегічною метою Офісу є підвищення 

конкурентоздатності України на міжнародних ринках через розвиток експортних 

можливостей українського бізнесу та промоції українських товарів та послуг за 

кордоном. 



Офіс працює у напрямках:  

- інформація для експортерів: бази даних, аналітика пріоритетних ринків та 

індустрій; 

- освіта для експортерів: тренінги, семінари, вебінари та інші навчальні 

заходи для експортерів; 

- послуги для експортерів: оцінка експортної готовності, первинний 

консалтинг, допомога у пошуку бізнес-партнерів, консультування щодо участі в 

тендерах зарубіжних країн (GPA); 

- бізнес-можливості: події, що відкривають нові експортні можливості 

(торгові місії, виставки, бізнесові форуми). 

Керівникам підприємств, підприємцям для початку співпраці та 

налагодження максимально ефективного діалогу із фахівцями Офісу та 

попереднього ознайомлення було рекомендовано зареєструватись у особистому 

кабінеті (сайт https://epo.org.ua.).  

Було наголошено, що на даний час «Офіс з просування експорту України» 

проводить відбір компаній на дві потужні освітні програми для підприємців та 

експортерів, які допоможуть зрозуміти ключові етапи підготовки до експорту, 

розробити стратегічний експортний план підприємства, створити потужний і 

міцний бренд та просувати свої продукти закордон краще і ефективніше: Export 

Revolution Ukraine та Creative Export Ukraine. 

Виступили: Сторожук О.С., Лобач Г.В., Нічога О.О., Онофрійчук П.В., 

Яременко В.Е.  

Вирішили: 
1.1 Інформацію представників державної установи «Офіс з просування 

експорту України» Компанця Є., Крилової А. взяти до уваги. 

1.2 Секретарю Ради директорів Лобачу Г.В. розіслати презентаційний 

матеріал щодо послуг «Офіс з просування експорту України» зацікавленим 

суб’єктам господарювання. 

Термін: до 05.10.2018 

 

2. Про інформацію від Лівобережного міжрайонного відділу ГУ Служби безпеки 

України у м. Києві та Київській області.  

 

Слухали: 
Мірошниченко В.Я. повідомив про надходження до райдержадміністрації від 

Лівобережного міжрайонного відділу ГУ Служби безпеки України у м. Києві та 

Київській області листа від 10.09.2018 «Щодо стану антитерористичної 

захищеності та попередження надзвичайних подій». 

Доповідач проінформував про необхідність забезпечення відповідних заходів 

на підприємствах, установах, організаціях. 

Виступили: Онофрійчук П.В.  

Вирішили: 
2.1 Інформацію Мірошниченка В.Я. взяти до уваги. 

2.2 Секретарю Ради директорів Лобачу Г.В. розіслати у встановленому 

порядку промисловим, транспортним підприємствам, науковим установам 

розроблену «Пам’ятку першочергових дій персоналу підприємств, установ та 

організацій у разі загрози вчинений терористичних актів». 

https://epo.org.ua/epo_profile/register/
https://epo.org.ua/epo_profile/register/


Термін: до 05.10.2018 

3. Про обговорення проекту Київської міської цільової програми сприяння 

розвитку промисловості на 2019 – 2022 роки. 

 

Слухали: 
Лобач Г.В. проінформував присутніх, що підготовлено проект рішення 

Київради «Про затвердження Комплексної київської міської цільової програми 

сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–

2022 роки». Відповідна програма включає підпрограму 2 «Київська міська цільова 

програма сприяння розвитку промисловості на 2019–2022 роки». 

Доповідач повідомив про мету, напрями, пріоритетні завдання, акцентував на 

окремих заходах проекту програми. 

Ковалішина Н.П. наголосила, що проект програми готувався Департаментом 

промисловості та розвитку підприємництва за участю Торгово-промислової палати 

Києва, Ради директорів промислових підприємств, установ, організацій Києва, 

Інституту економіки та прогнозування НАН України, інших зацікавлених 

організацій. 

Проект програми пройшов громадське обговорення і на даний час поданий 

на розгляд депутатських комісій Київради. Доповідач повідомила про попередній 

фінансовий ресурс забезпечення виконання програми з міського бюджету. 

Виступили: Мальчевський М.І., Сичевський М.П., Сторожук О.С., Курченко 

М.О. 

Вирішили: 
3.1 Інформацію Лобача Г.В., Ковалішиної Н.П. щодо підготовки проекту 

Київської міської цільової програми сприяння розвитку промисловості на 2019 – 

2022 роки взяти до уваги. 

3.2 Проект Київської міської цільової програми сприяння розвитку 

промисловості на 2019 – 2022 роки підтримати в цілому. 

Голосували: «за» - одноголосно; 

«проти» - не має; 

«утримались» - немає. 

 

4. Про стан підготовки інвестиційних та інноваційних проектів від 

промислових підприємств, наукових установ району для їх презентації на 

Інвестиційному форумі міста Києва 27 листопада 2018 року. 
 

Слухали:  
Яременко В.Е. повідомив, що згідно з розпорядженням Київської міської 

державної адміністрації від 29.03.2018 №526, з метою залучення інвестицій в 

економіку міста Києва та налагодження співпраці з іноземними країнами 

заплановано проведення 27.11.2018 чергового Інвестиційного форуму міста Києва. 

Планується, що ключовою темою цьогорічного Форуму стануть інновації. 

Зазначив, що ДП «НДІ «Еластик» подав свій проект «Виробнича база ДП 

«Науково-дослідний інститут «Еластик» з виготовлення інноваційної еластомерної 

продукції». 

Виступили: Ковалішина Н.П., Лобач Г.В., Нічога О.О., Курченко М.О., 

Хвалигіна О.М., Онофрійчук П.В. 



Виступаючі висловили свої позиції стосовно проведення Інвестиційного 

форуму. 

Ковалішина Н.П. проінформувала про стан підготовки інвестиційних 

проектів щодо промислової галузі Києва, закликала керівників промислових 

підприємств у двотижневий термін подати додаткові пропозиції.  

Онофрійчук П.В. наголосив, що проведення Інвестиційного форуму 

спрямоване на пошук та залучення місцевою владою та бізнесом Києва приватних 

вітчизняних і іноземних інвестицій для створення на території міста нових 

сучасних виробництв, спорудження інфраструктурних об’єктів, які будуть сприяти 

подальшому соціально-економічному розвитку столиці. Закликав керівників 

промислових підприємств ефективніше використовувати виділені під виробництво 

земельні ділянки, активніше готувати бізнес-плани для залучення інвестицій у 

виробництво інноваційної продукції, впровадження екологобезпечних, 

енергоефективних технологій. 

Вирішили:  
4.1 Інформацію Яременка В.Е. щодо стану підготовки інвестиційних та 

інноваційних проектів від промислових підприємств, наукових установ району для 

їх презентації на Інвестиційному форумі міста Києва 27.11.2018 взяти до відома. 

4.2 Рекомендувати керівникам підприємств, наукових установ району: 

4.2.1 надіслати Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

додаткові пропозиції за встановленими формами стосовно інвестиційних та 

інноваційних проектів на Інвестиційний форум міста Києва;  

Термін: до 11.10.2018 

4.2.2 зареєструватись та взяти участь в Інвестиційному форумі міста Києва 

27 листопада 2018 року, який відбудеться у конгресно-виставковому центрі 

«Парковий». 

Термін: до 31.10.2018 

Голосували: «за» - одноголосно; 

«проти» - не має; 

«утримались» - немає. 

 

5. Про ситуацію щодо діяльності ПрАТ «Фанплит».  

 

Слухали:  
Цуприк Б.М. проінформував про загальний стан справ щодо роботи ПрАТ 

«Фанплит». 

Зокрема, підприємство 06.09.2018 подало на реєстрацію в Міністерство 

екології та природних ресурсів України «Звіт по інвентаризації викидів» (з 

врахованими зауваженнями Міністерства), чим почало процедуру отримання 

дозволу на викиди на всі підрозділи, крім виробництва дерево-волокнистих плит 

(ДВП). Доповідач зазначив, що всі попередні скарги і претензії до підприємства 

стосувались роботи виключно виробництва ДВП, яке дійсно забезпечувало левову 

частку викидів підприємства, і обумовлює 300 метрову санітарну зону.  

За повідомленням представника власників підприємства, ПрАТ «Фанплит» в 

очікуванні дозволу змушене платити зарплату за простій працівникам, що є 

значним тягарем для непрацюючого заводу. Оскільки ясності з термінами 



отримання дозволу немає, керівництво підприємства змушене ініціювати 

скорочення близько 300 працівників.  

Цуприк Б.М. звернувся з проханням підтримати ПрАТ «Фанплит» в реєстрації 

Міністерством екології та природних ресурсів України поданого  підприємством 

«Звіту по інвентаризації викидів» та отриманні ПрАТ «Фанплит» дозволу на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для виробничої діяльності 

(крім виробництва ДВП). 

Вирішили:  

5.1 Інформацію голови наглядової ради ПрАТ «Фанплит» Цуприка Б.М. взяти 

до відома. 

5.2 Уповноважити голову Ради директорів Яременка В.Е., заступника голови 

Ради директорів Курченка М.О., секретаря Ради директорів Лобача Г.В. 

підготувати і направити до Міністра екології та природних ресурсів України 

Семерака О.М. та Київського міського голови Кличка В.В. лист з клопотанням 

сприяти в реєстрації Міністерством екології та природних ресурсів поданого ПрАТ 

«Фанплит» «Звіту по інвентаризації викидів» та видачі ПрАТ «Фанплит» дозволу 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для виробничої діяльності 

(крім виробництва ДВП). 

Термін: до 03.10.2018 

Голосували: «за» - одноголосно; 

«проти» - не має; 

«утримались» - немає. 

 

6. Різне. 

 

Фоменко І. проінформував про послуги компанії «ІF Develepment Center» 

щодо можливості проведення освітніх заходів для персоналу суб’єктів 

господарювання за методом навчання «Бізнес-симуляції». 

Хвалигіна О. М. акцентувала увагу на питанні фінансової і технічної 

підтримки малого і середнього бізнесу, зокрема, сфери виробництва. Вітчизняні 

підприємства не використовують повністю існуючий потенціал альтернативного 

фінансування через низький рівень поінформованості про такі можливості. 

Доповідач запропонувала присутнім керівникам суб’єктів господарювання 

активніше брати участь в програмах для отримання грантів, які пропонують 

фінансові інституції Європейського Союзу і США, залучати при необхідності 

консультантів, складати проекти розвитку підприємств і подавати їх на конкурсний 

відбір. 

 

Голова Ради директорів підприємств   ПІДПИС               В.Яременко 

промислового комплексу, установ та 

організацій Дніпровського району 

м. Києва 

 

Секретар Ради директорів підприємств           ПІДПИС                Г.Лобач 

промислового комплексу, установ та 

організацій Дніпровського району 

м. Києва 
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