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КИІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

VIII СКЛИКАННЯ 

постійна комісія 3 питань торгівлі, підприємництва та 

регуляторної політики 

01044 . . .\-!. Киів . вул. Хрещатик. 361< .. 1021 mел. : (044)2Q2-їО-О9. }f)2-7З-ll. факс:202-70-53 

Витяг 

з протоколу Ng5 від 29 березня 2017 року 
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, 

підприємництва та регуляторної політики 

ПРИСУТНІ ДЕ ПУ ТАТИ: 

Бродський о.я . - голова постійної комісії; 

Попов Д.В. - заступник голови постійної комісії; 

Башлаков с.в. - заступник голови постійної КОМІС!І; 

Ярмоленко Ю.В. - заступник голови постійно'[ комісії; 

ВІдСУТНІ: 

авраменко О.В. 

ПРИСУТНІ: 

Антонюк В.М. 

ЗАПРОШЕНІ: 

3. Баган А . О. 

4. Рубан О.М. 
5. Тихомиров т.г. 

13 . Дюжев с.л. 

15.ЛосіцькиЙ С.Ф . 

16. 3айвенко 0.0. 

- секретар постійної комісії; 

- начальник відділу ЖИТ"lОВО-КОМУНального господарства, 

підприємниuтва, регуляторної політики, транспорту, 

зв'язку та реклами управління забезпеqення діяльності 

постійних комісій Київської міської ради; 

- заступник директора Департаменту 
. . 

промисловосТІ та розвитку шдприємництва; 

- Начальник ГУ Держпродспоживслужби у м.Києві; 
- начальник управління захисту прав споживачів ГУ 

Держпродспоживслужби у м.Києві; 

- Головний спеuіа.;rіст Інституту архітектурного 

менеджменту; 

- Колишній генеральний директор заводу «Фанплит» та 
науково-виробнич:ого об'єднання; 

- заступник генерального директора ПрАТ «ФанплиТ)); 
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17 . Супруненко вя . - начальник цеху ПрАТ «Фанплит»; 
) 8. 3айвенко В .В . - представник llрАТ «Фанплит»; 

19. Дубовик В . В. - Europa EAST Media Limjted; 
20. Довшок О.Є. - мешканець Дніпровського району; 
21 . Кащенко 0.1. - мешкає по ву.l.Регенераторна,4; 

22 . Просолико О.Р. - мешкає по вул.Березняківська ,18; 
23. Пиленкевич О.А.- мешкає по вул.Шумського; 

24. Таланова Е.О. - мешкає по вул . Регенераторна,4; 

25. Мороз О. - мешкає по вул.Регенераторна,4; 
26 . Приймак Д. - мешкає по вул . Регенераторна,4; 

27. Огородня А. - мешкає по вул.Регенераторна ,4. 

Порядок денний: 

Розділ 2. РОЗГЛЯД звернень та доручень. 
2.2. Про розгляд підтриманої електронної петиції «Про винесення заводу 

«ФAJ-ПlЛИТ» за межі М.Києв3». 
Доповідач: ЗаСl)'ПНИК директора Департаменту ПРОМИСJJовості та розвитку 

підприємництва - Баган Анатолій Олександрович; 

Питания 2.2. 
СЛУХАЛИ: інформаuію голови постійної комісії О.Бродського щодо 

розгляду підтриманої електронної петиuії «Про винесення заводу «ФАІШЛИТ» 
за межі м. Києва». 

Голова постійної комісії зазначив, що на виконання доручення Київського 

міського голови В . Кличка від 22.03.2017 N2081К0 -3181(п) в постійну комісію 
надlИШЛО доручення розглянути підтриману електронну петиuію «Про 

винесення заводу «ФАlШJIИТ» за межі м. Клєва». В цій петиції мешканці 

Дарницького та Дніпровського районів звертаються до влади м. Києва з 

проханням звернути увагу на системаТИ1іне забруднення повітря токсичними 

промисловими відходами, які викидаються в результаТІ роботи ГІР АТ 

«Фанплит». 

Також наголосив, що Департамент промисловості та розвитку 

підприємництва на запит постійної комісії надав відповідну інформаuію щодо 

ФУНКllіонування цього підприємства. 

ВИСТУПИЛИ: 

А.Баган зазначив, що земельна ДІлянка, на якій розташоване 

ПІДприємство ПрАт «Фан плит» вщноситься дО ПРОМИСЛОВОІ зони. 

Міністерством екології та природних ресурсів України у 2013 році 

підприємству видано дозвіJJ на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами. Державною екологічною інспекцією 

У країни та Державною екологjчною інспекuією у м. Києві на звернення 

мешканuів жк «Комфорт Таую) в грудні 2016 року і лютому-березні 2017 року 
здійснювалися позапланові перевірки дотримання вимог природоохоронного 

законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних 
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ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімі чними речовинами 

ПрАТ «Фанплит». 

Силами шдприємства проведеНІ шумозахисні заходи - встановлення 

технологічного обладнання в укриття з облицюванням внутрішніх поверхонь 

огородження звукопоглинальними матеріалами (мінераловатні плити) - на 8 
одиницях, в стадії проведення - на 7 ОДИНИUЯХ. На момент проведення 
досліджень 14 та 20 березня 2017 року еквівалентнj рівиj звуку в квартирах на 
вул. Регенераторна, 4 максимальні рівні звуку не перевищують .J.oпу ст Ю.1І 

значення. 

Департамент промисловості та розвитку підприємництва не підтримує 

петицію про винесення за межі м. Києва стабільно працюючого підприємства, 

яке забезпечує надходження до бюджету міста та надає понад 450 сім'ям киян 
робочі місuя. 

о. 3айвенко - зазначив, що на підприємстві в цьому році вже здійснено 3 
перевірки і Державна екологічна інспекція у м. Києві надала заключення що 

викидів понад норму немає. Також перевищення викидів формальдегіду немає j 

всі заклики є безпідставні та незаконні, немає жодного доказу . Підприємством 

постійно здійснюються природоохоронні заходи. 

о. Кащенко - мешкає по вул. Регенераторна, 4, яка зазначила, що є 

офіційно зареєстровані скарги від громадян ще з 2015 року. Є протоколи 

незалежної лабораторії, в ЯКИХ перевищення формальдегіду зазначено в 4 рази, 
. . . 

також є перевищення шших ХІМІЧНИХ речовин І наголосила, що державНІ 

інституції постійно ігнорують скарги громади. 

о. Просоленко - зазначила щодо реконструкції. БУjLИ проведені заміри ГУ 
Держпродспоживслужби у м. Києві щодо зниження шумових навантажень. На 

ПрАТ «Фанплит» прокуратурою м. Києва заведено кримінальну справу за 

порушення викидів в атмосферу. 

В. Григорук - надала копії документів щодо проведення перевірки 

Держекоінспекцією у м. Києві, в яких зазна~Іено, що є перевищення викидів 

хімі ч:них речовин в атмосферу. 

А. Баган - зазначив, що після всіх цих приписів були проведені повторн) .. . 
переВІРКИ t викиДІВ понад �-ЮрМУ не виявлено. 

В обговоренні взяли участь: О.БродськиЙ, Д.Попов, Ю.Ярмоленко, 

С.Башлаков, С.Дюжев. 

Д.Попов - запропонував підтримати петиuію і зробити неупереджені заміри 

на території місця проживання. Звернутися до санітарної інспекції з проханням 

провести шумові заміри в нічний та денний час в межах ЖИТЛОВИХ кварталів та 

до еКОЛОГlЧНОI інспекції провести обстеження на предмет наЯВНОСТІ 

перевищення норм ШЮДливих речовин. 

ю. Ярмоленко - запропонувала підтримати пеТИЦІЮ та створити робочу 

групу, яка напрацює віДІІовідний консенсус між мешканцями та підприємством. 
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О. Бродський - наголосив, що такі важливі питання необхідно прописати в 

Стратегії міста Києва, щоб промисловці та підприємці знали, що Їх чекає в 
майбутньому. 

с. Башлаков - зазначив, що реальний сектор економіки не працює і вважає, 

що такі працюючі підприємства необхідно підтримувати. Крім того, зазначив, 

що жк «Комфорт Таун» побудувався в промисловій зоні з порушенням всіх 

норм. Запропонував не підтримувати цю петицію, оскільки мотиви в ній дуже 

стрІО. 

с. Дюжев - при будівництві ЖК «Комфорт Таун» були порушені принципи 

Генерального плану М.Києва. Запропонував знайти кошти на розробку техніко

економічного обгрунтування щодо можливості проведення реконструкції 

очисних споруд цього заводу. 

А.Баган - запропонував провести незалежне обстеження і повернутися до . .. . 
розгляду цього питання ПІСЛЯ отримання ВІДповщних ВИСНОВКІВ. 

О.Рубан - зазначив, що дійсно ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві 

були проведенні лабораторні дослідження і є перевищення по акустичному 

навантаженню, по пилу, по сірqистому ангідриду. Запропонував прийняти 
. . . .. . 

виважене РІшення Після ПІДготовки ВІДПОВІДних висновк1В. 

О. Бродський - запропонував підтримати пропозиції підготовчої групи. 

УХВАЛИЛИ: 

I.Підтримати електронну петицію «Про винесення заводу «ФАШПМГ» за 

межі м. Києвю> 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 2 чл.ком., Проти - немає, Утримались -2 ЧЛ.ком. 
Рішення не прийнято. 

2. Рекомендувати Київському MlChKOMY голов) В. Кличку доручити 

профільному заступнику Київської міської державної аДМ1НіСтраціУ згідно з 

розподілом обов'язків створити робочу групу із залученням членів постійної 

KOMICll КИLвсько"і міської ради з питань ТОРГІвЛІ, П1дприємництва та 

регуляторної політики, постійної комісії з питань екологічної політики, 

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, Головного 

управління Держпродспоживслужби в м. Києві, Державної екологічної 

інспекції у м. Києві для напрацювання плану заходів щодо вирішення питання 

по суТІ. 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 3 чл.ком., Проти - немає, Утримались -1 чл.ком. 
Рішення прийнято. 

З оригі налом згідно 

r опова постійної комісй О. Бродський 

Rи~ . Антоню}; 202-73·11 
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