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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

щодо невідкладного розгляду питання екологічного стану  
і впливу на навколишнє середовище 

золовідвалу Дарницької ТЕЦ 

 

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців 

свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної 

територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, 

виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати 

активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

Як депутат Київської міської ради, представник громади міста Києва я 

переймаюсь питанням створення комфортних умов для проживання мешканців 

та гостей столиці. 

На сьогодні гострою проблемою для киян є питання екологічного стану і 

впливу на навколишнє середовище золовідвалу Дарницької ТЕЦ.  

«Зольні бурі», що виникають на відвалі, значним чином забруднюють 

повітря у прилеглих житлових масивах. Якщо ситуація не зміниться, 

забруднення може призвести до значного росту онкологічних захворювань у 

Києві, зазначають заявники. Золовідвал знаходиться надто близько до 

густозаселених житлових масивів, що призводить до отруєння значної 

частини Лівобережжя. Окрім того, зберігання відходів на золовідвалі 

відбувається з порушенням правил безпеки. 

Реконструкція обладнання на ТЕЦ в рамках інвестиційної програми ТОВ 

«Євро-Реконструкція», а саме встановлення нового електрофільтру, який 



дозволить значно знизити рівень викидів пилу, відбувається дуже повільно, що 

викликає напругу серед громадськості.  

Щодоби Дарницька ТЕЦ генерує близько 300 тон шкідливих відходів, з 

яких у повітря, землю та воду Києва потрапляють: алюміній, барій, берилій, 

миш’як, мідь, нікель, ртуть, свинець, бор, кадмій, мідь, залізо, цинк. Внаслідок 

цього значно підвищилась кількість захворювань органів дихання, нервової 

системи, шкіри та підшкірної клітковини, онкологічні захворювання. І це під час 

коронавірусу! 

У 2016 статистика звернень по хворобі органів дихання у центрі Києва — 

2,755 випадків, по районах Дарниці майже удвічі більше — 5,162. А у 2020 

Дарницький район за даними МОЗ посідає друге місце у Києві за кількістю 

хворих на коронавірусну інфекцію. 

За даними ООН, щоб «підняти» пил достатньо швидкості вітру в 14,5 км/г 

(для порівняння, сьогодні у Києві швидкість вітру 13 км/г). Навіть при такий 

невеликій «потужності» за добу з 1 га поверхні здіймається до 2 тон пилу, тобто 

з 14 га золошлаковідвалу Дарницької ТЕЦ щодня розлітається 28 тон вугільної 

золи».  

Дарницька ТЕЦ є дуже небезпечним об’єктом і завдає непоправної шкоди 

мешканцям та гостям столиці.  

Також звертаю увагу, що в санітарній зоні Дарницької ТЕЦ ведеться  

будівництво житлових будинків, на жителів яких буде вкрай-великий вплив 

небезпечних викидів. 

Зокрема це такі об’єкти: 

- ЖК «OLYMPIC PARK» за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 210 

(кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:90:168:0001); 

- ЖК «На Горлівській, 215» за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 188 

(кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:90:167:0056); 

- ЖК «Харківський» за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 210 

(кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:90:167:0033); 

- ЖК «Терракота» за адресою: м. Київ, вул. Чернігівська, 8 (кадастровий 

номер земельної ділянки: 8000000000:90:168:0008); 

- ЖК «Причал 8» за адресою: м. Київ, вул. Канальна, 8 (кадастровий 

номер земельної ділянки: 8000000000:90:142:0061).  

Відповідно до ч. 1 ст. 114 Земельного кодексу України, санітарно-захисні 

зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих 

речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і 

електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з 

метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови. 



Частина друга вказаної статті передбачає, що у межах санітарно-захисних 

зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної 

інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей. 

Таким чином, стаття 114 ЗК України, імперативно забороняє будівництво 

житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, 

пов'язаних з постійним перебуванням людей, та жодних виключень з даної 

норми Законодавство України не передбачає. 

Положення про режими використання санітарно-захисних зон також 

передбачені у ст. 24 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», ст. 45 

Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», ст. 20 

Закону України «Про електроенергетику», ст.ст. 19, 21 Закону України «Про 

землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів». 

Столиця Україні перебуває фактично в стані екологічної катастрофи, не 

зважаючи на це, на звернення громадськості та активістів реальних заходів 

реагування з боку контролюючих та правоохоронних органів не вживається. 

Навпаки, видаються дозвільні документи на будівництво в санітарно-захисних 

зонах.  

 

Враховуючи викладене, керуючись статтею 13 Закону України                         

«Про статус депутатів місцевих рад»,  

ПРОШУ:  

1. Створити робочу групу та провести виїзне засідання для розгляду 

питання екологічного стану і впливу на навколишнє середовище 

золовідвалу Дарницької ТЕЦ із залученням представників Державної 

екологічної інспекції України, Дарницької районної у м. Києві 

державної адміністрації, Дарницької ТЕЦ та мене, як депутата Київської 

міської ради.  

2. Зобов’язати власників Дарницької ТЕЦ забезпечити дотримання вимог 

екологічного законодавства під час роботи ТЕЦ.  

3. Проінформувати мене про результати розгляду цього звернення у 

встановлений законом десятиденний строк на електронну адресу: 

grompryimalnya@gmail.com та поштою за адресою: 02140, м. Київ, пр.-

т. П.Григоренка, 39-Б, офіс 88.  

 

 

Депутат Київської міської ради                                          І.М. Мірошниченко 
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