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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Андрію Миколайовичу!

До мене, як до депутата Київської міської ради VIII скликання, звернулася
громадська активістка, керівник ОСББ «Звіринецьке» Барановська І.М., яка
обурена новинами про майбутнє будівництво асфальтобетонного заводу, що
планують звести за адресою вул. Деревообробна, 15-а та 15-б в безпосередній
близькості до Ботанічного саду ім. Гришка.
Згідно інформації з Реєстру оцінки впливу на довкілля ТОВ «СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕЛАВТОДОР-Україна» на
території площею 10500 квадратних метрів планується встановити
асфальтозмішувальну установку J-3000 яка, призначена для виготовлення
асфальтобетонних сумішей усіх видів шляхом змішування мінеральних речовин
з бітумом. При виробництві асфальтобетону в атмосферне повітря
викидатимуться забруднюючі речовини: оксиди азоту, вуглицю, метану,
ангідриту сірчастого, ванадію, етилену, спирту етилового, ксилолу, фенолу,
тверді частинки недеференційовані за складом тощо.
Викладене вище не може адекватно сприйматися мешканцями прилеглих
житлових кварталів (приклад – вул. Беренбойма, що знаходиться менш ніж за
1000 метрів до запланованого будівництва) Голосіївського та Печерського
районів, оскільки викиди речовин, які перераховані вище, несуть за собою
екологічну небезпеку для населення Києва, тим більш, що обрана ділянка в
самому центрі міста знаходиться в безпосередній близькості (менш ніж 950
метрів до паркану) від рекреаційної зони – Національного ботанічного саду імені
М.М. Гришка НАН України, одного з найбільших заповідників Європи, де кожен

день проводяться екскурсії дітям, гуляють матері з малечами, люди похилого
віку та з вадами здоров’я, які насолоджуються свіжим та чистим повітрям.
Зі слів голови Національного екологічного центру України Руслана
Гаврилюка, такі небезпечні підприємства необхідно виносити за межі міста.
Рівень забруднення в Києві вже досить високий, а викиди нового
асфальтобетонного заводу можуть спровокувати або посилити існуючі
захворювання легень, серцево-судинної системи і викликати онкологічні
захворювання.
Враховуючи суспільну значущість порушеного у зверненні питання та
керуючись ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу
розглянути дане звернення в межах Ваших повноважень, забезпечити
проведення прозорих громадських слухань з зазначеного питання та не видавати
ТОВ
«СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«БЕЛАВТОДОР-Україна» Дозвіл на викиди забруднених речовин в
атмосферному повітрі стаціонарними джерелами.
Відповідь прошу надати у спосіб та строки, визначені чинним
законодавством за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36. А також
додатково дублювати відповідь на e-mail: vavovk1@gmail.com.

З повагою –
депутат

Віктор Вовк, тел.: +38(095)-861-96-12

Олеся ПИНЗЕНИК

