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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний Віталію Володимировичу! 
 

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

звертаються жителі Дарницького району міста Києва з проблемою покращення 

екологічної ситуації в районі, оскільки в Дарниці рівень забрудненості повітря 

офіційно вважається самим високим в столиці.  

За моєї ініціативи, разом з Kyiv Smart Environment, було  встановлено 

довгоочікувану станцію моніторингу якості повітря за адресою: вул. Ревуцького, 

35, завдяки якій будь-яка людина в режимі онлайн може побачити, що причин для 

занепокоєння більш ніж достатньо.  

Однією з найбільших проблем, яка впливає на екологічний стан в 

Дарницькому районі – це сміттєпереробний завод «Енергія», який переробляє 

близько 25% від загальної кількості відходів Києва. Завод не лише здійснює 

утилізацію сміття, а ще й за рахунок отриманої від спалення теплової енергії 

забезпечує опаленням і гарячою водою певну частину Дарниці. Враховуючі, що 

завод, наразі, необхідний не тільки для дарничан, а і для всього Києва, не можна 

заперечувати факт небезпечних викидів в атмосферу в процесі спалювання сміття. 

Завод розпочав роботу ще 32 роки тому, і понад 80% обладнання вже відпрацювало 

свій ресурс та потребує дуже коштовної модернізації, але такі витрати потягнути 

столичному бюджету насьогодні дуже важко. На виході ми маємо величезну 

екологічну проблему національного значення, вирішення якої, все далі, і далі 

заходить в кут, оскільки на державному рівні не сильно поспішають допомогти 

столиці в розв’язанні цієї дійсно важкої задачі.  

Первинним кроком на шляху забезпечення безпечного проживання та 

життєдіяльності в Дарницькому районі міста Києва може стати оснащення 

сміттєпереробного заводу «Енергія» вже готовими фільтрами для очищення від 

димових газів, що є по силам міському столичному бюджету. 

 



На підставі викладеного, враховуючи суспільну значимість піднятого у 

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

депутатів місцевих рад», прошу Вас доручити відповідним структурам 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) розробити проект по закупівлі та оснащенню сміттєспалювального 

заводу «Енергія» фільтрами для очищення від димових газів та невідкладно 

включити його в проект коригування Програми економічного та соціального 

розвитку містка Києва на 2018-2020 рр. 

 Відповідь прошу надати у спосіб та строки, визначені чинним 

законодавством. 

 

З повагою –  

депутат                                                                                        Лариса ДЕГТЯРЬОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


