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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Шановний Андрію Миколайовичу!  
 

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

відомий громадський активіст, керівник громадської організації «Рада киян» та 

голова ініціативної групи «Забайков’я» Лаврентій Царук, який збентежений 

новинами про майбутнє будівництво асфальтобетонного заводу, що планують 

звести за адресою  вул. Деревообробна, 15-а та 15-б в безпосередній близькості 

до Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка.  

Активіст наголошує на тому, що Київ вже входить до десятки самих 

забруднених міст Європи, а центральний масив міста вже давно став 

небезпечним для мешканців та гостей столиці і новий асфальтобетонний завод 

ще більше ускладнить екологічну ситуацію. В своїх судженнях Лаврентій 

посилається на директора Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса 

Срезневського Олександра Косовця: «Повітря найбільш забруднене діоксидом 

азоту та формальдегідом, в окремі місяці - оксидом вуглецю, оксидом азоту, 

завислими речовинами та фенолом. На концентрацію цих речовин у повітрі 

суттєво впливають метеорологічні умови. Наприклад, несприятливі кліматичні 

умови відмічались протягом вересня - на початку жовтня, коли були інверсії, тоді 

рівень забруднення підвищувався. Високий рівень формальдегіду мав місце 

протягом всього літа. Перевищення ГДКс.д. цієї речовини фіксувалося на рівні 

від 4,3 до 5,7 разів. У червні відмічався високий середній вміст оксиду азоту (1,7 

середньодобових гранично допустимих концентрацій) та фенолу (1,1 

середньодобових гранично допустимих концентрацій). При цьому влітку менше 

транспорту, який часто називають основною причиною забруднення повітря, і 



корки на дорогах не такі як, наприклад, восени. Оксиди азоту – речовини, які 

потрапляють в атмосферу з антропогенними викидами від промисловості, 

електростанцій і транспорту. Формальдегід міститься у викидах виробництва 

хімічних, будівельних матеріалів і є також вторинною домішкою, яка виникає в 

результаті фотохімічних реакцій між окислами азоту та вуглеводнями. Фенол 

присутній у викидах підприємств чорної металургії, меблевої, нафтохімічної і 

нафтопереробної промисловості, а також фармацевтичних виробництв. Високий 

вміст шкідливих речовин у повітрі фіксується в районі Бессарабської площі, 

проспекту Перемоги (поблизу метро “Святошин”), Деміївської площі 

(Центральний автовокзал), вулиць Довженко (поблизу метро “Шулявська”) та 

Скляренка, бульвару Лесі Українки та Оболонського проспекту. Тут наявні два 

фактори - велике скупчення автотранспорту та рельєф. Наприклад, Бессарабська 

площа розміщена як у котловані, де немає достатнього руху повітря». 

Зі слів поважного та авторитетного вченого можемо зробити висновок, 

що екологічна ситуація в столиці достатньо критична і зведення нового 

асфальтобетонного заводу тільки посилить екоцид в центральному масиві міста.  

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.  

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, вжити дієвих заходів 

щодо заборони возведення асфальтобетонного заводу в центральному масиві 

столиці в безпосередній близькості до житлових кварталів та рекреаційної зони, 

разом із Департаментом земельних ресурсів КМДА проаналізувати дану 

ситуацію та підшукати іншу земельну ділянку для возведення підприємства.  

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


