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Київському міському голові 

Кличку В.В. 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний Віталію Володимировичу! 

 

 До мене, як до депутата Київської міської ради VIII скликання, звернулись 

громадські активісти з ініціативою створення робочої групи для реалізації 

пілотного проекту першого у Києві еталонного пункту моніторингу стану 

атмосферного повітря на базі Дарницького району з числа зацікавлених сторін – 

громадськості, столичної та державної влади та науковців, які дуже занепокоєні 

екологічними проблемами Дарниці і всієї України. 

Тяжка екологічна ситуація, що склалася у Дарницькому районі міста Києва 

внаслідок дії стаціонарних та пересувних джерел забруднення ускладнюється 

відсутністю сертифікованого стаціонарного пункту моніторингу якості повітря 

(хоча конструкція, яка призначена для встановлення обладнання з моніторингу 

якості повітря багато років як встановлена за адресою: вул. Ревуцького, 34, про що 

я неодноразово скеровувала депутатські звернення в належні установи), що 

унеможливлює реалізацію права громадян на отримання інформації про стан 

навколишнього середовища, мешканці Дарницького району столиці не можуть 

приймати виважені рішення щодо зміни поведінки у відповідності до рівня 

забруднення повітря. Так, у дитячих садках та школах, не зважаючи на ризики для 

здоров’я, виводять дітей на прогулянки та заняття фізкультурою. Батьки не можуть 

впливати на адміністрацію освітніх закладів, оскільки у них відсутні аргументи, 

тобто інформація про стан забруднення повітря. Загалом, всі жителі району 

знаходяться у зоні ризику розвитку хронічних захворювань серцево-судинної, 

легеневої, репродуктивної та травної систем. 

Саме в Дарницькому районі міста Києва розташовані найбільші стаціонарні 

джерела викидів забруднюючих речовин, зокрема Бортницька станція аерації, 

сміттєспалювальний завод «Енергія», Дарницька ТЕЦ. 

Крім того, Україна взяла зобов'язання щодо дотримання вимог 

європейських норм, зокрема і директив, які регламентують проведення 

досліджень атмосферного повітря. Очевидно, що для зміни цієї небезпечної 



ситуації треба вжити заходів щодо розбудови у Києві сучасної системи 

моніторингу стану атмосферного повітря у відповідності до Постанови КМУ 

«Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря» №827 від 18 серпня 2019 року. 

Першим таким заходом у вигляді пілотного проекту могло б стати створення 

еталонного пункту стаціонарного моніторингу у Дарницькому районі на основі 

діяльності робочої групи представників зацікавлених сторін – Київської міської 

ради, КМДА, науковців, громадськості за координацією Міністерства енергетики 

та захисту довкілля України.  

Абсолютно логічним кроком на шляху до вирішення екологічної проблеми в 

Дарницькому районі, у всьому місті Києві, а надалі і по всій Україні, буде 

включення до складу вищезазначеної робочої групи:  

• Заступника міністра енергетики та захисту довкілля – Ірину Ставчук;  

• Заступника голови КМДА – Петра Пантелеєва;  

• Начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА – Андрія 

Мальованого;  

• Депутатів Київради: заступницю голови постійної комісії КМР з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 

Ларису Дегтярьову, заступницю голови постійної комісії КМР з питань 

екологічної політики – Анну Сандалову; 

• Експерта із моделювання природнього середовища – доктора техн. наук 

Івана Ковальця, експертів – Валерія Гузея, Віктора Гайдукова, спеціалістів 

у галузі екологічного права –  Наталію Мазніченко, Анастасію Шаманіну;  

• Представників громадськості – ініціаторів звернення на ім’я депутата КМР 

Лариси Дегтярьової з проханням посприяти у вирішенні екологічної 

проблеми у Дарницькому районі міста Києва шляхом створення робочої 

групи для реалізації пілотного проекту першого у Києві еталонного пункту 

моніторингу стану атмосферного повітря на базі Дарницького району, 

членів ГО «ТРОН» – Іллю Станіславського, Світлану Благодєтєлєву-Вовк. 

На підставі викладеного, враховуючи суспільну значимість піднятого у 

депутатському зверненні питання, керуючись ст. 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», прошу Вас створити робочу групи для реалізації 

пілотного проекту першого у Києві еталонного пункту моніторингу стану 

атмосферного повітря на базі Дарницького району міста Києва у вищезазначеному 

складі. 

Відповідь прошу надати у спосіб та строки, визначені чинним законодавством.  

 

З повагою –  

депутат                                                                                           Лариса ДЕГТЯРЬОВА 

 
 

 
Вик.: Віктор Вовк, +38(095)861-96-12 


