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Тимчасовою робочою групою, створеною розпорядженням міського голови № 269од 
від 11.10.2017 року «Про створення тимчасової робочої групи для вивчення питання 
можливого забруднення навколишнього середовища в результаті діяльності 
ТОВ «Еко-Втор»», було проведено обстеження території підприємства ТОВ «Еко-Втор» 
по вул. Кожанське шосе, 4А.

За результатами проведеного обстеження виявлено наступне:
1) На території підприємства, поруч з котельною, в порушення вимог ст. 25 Закону 

України «Про оренду землі», без письмового дозволу орендодавця (Фастівська міська рада) 
побудовано пункт спалювання відходів, що включає пальник твердопаливний блочний 
та трубу висотою близько 15 м для викидів продуктів згорання в атмосферне повітря, 
без урахування Генерального плану міста Фастова, рози вітрів. Поруч із пальником 
знаходяться відкриті, наполовину заповнені мішки із суміш ш ю  подрібнених відходів 
поліетилентерефталату (ПЕТ-пляшки), поліпропілену (кришечки і кільця від ПЕТ-пляшок) 
та поліетилену (етикетки від ПЕТ-пляшок), що свідчить, на думку робочої групи, про 
використання пальника для спалювання цих відходів. Зазначене є порушенням Законів 
України: «Про регулю вання містобудівної діяльності», «Про оренду землі», «Про екологічну 
експертизу», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону 
атмосферного повітря», «Про відходи», Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-1- 
2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище 
(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», а також призводить 
до забруднення навколишнього середовища і може шкідливо впливати на здоров’я мешканців 
міста, оскільки діяльність з перероблення, утилізації, видалення відходів відноситься 
до переліку видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку (постанова 
Кабінету М іністрів України № 808 від 28.08.2017 року).

2) На території підприємства, під відкритим небом, розміщено тисячі мішків 
із сумішшю подрібнених відходів поліетилентерефталату, поліпропілену та поліетилену, 
а на прилеглій до підприємства території, на площадці поруч з прохідною, знаходяться сотні 
мішків з подрібненими відходами поліетилентерефталату (ПЕТ-пляшки). За основним видом 
діяльності п ідприємства відходи поліетилентерефталату використовуються для виробництва 
поліефірного волокна. За інформацією ТОВ «Еко-Втор», Міністерством екології 
та природних ресурсів України підприємству надано дозвіл на ввезення суміші 
поліетилентерефталату, поліпропілену та поліетилену на митну територію України -  копії 
дозволу не надано. Разом з тим, такі відходи завЬзяться на територію підприємства 
у м. Фастів по вул. Кожанське шосе, 4А не лише з ближнього зарубіжжя, а й з Індії, 
Пакистану та ін. Враховуючи те, що підприємство не має потужностей для переробки 
відходів поліпропілену та поліетилену, та ij,e надало документів про передачу небезпечних 
відходів на утилізацію спеціалізованим підприємствам, а також те, що на території 
підприємства складується величезна кількість подрібнених однієї фракції відходів 
поліетилентерефталату, поліпропілену та поліетилену, робоча група вважає, що зазначені 
відходи заготовлені для спалювання в незаконно збудованому пункті.

Робочою групою вирішено:
1) звернутися до М іністерства екології та  природних ресурсів України щодо 

скасування наданого ТОВ «Еко-Втор» дозволу на ввезення суміші поліетилентерефталату, 
поліпропілену та поліетилену на митну територію України, який виданий без урахування 
Генерального плану міста Фастова, рози вітрів, розташування частини житлової забудови 
міста з підвітряного боку підприємства, у зв ’язку з відсутністю на території підприємства



по вул. Кожанське шосе, 4А потужностей для переробки відходів поліпропілену 
і поліетилену, можливим забрудненням навколишнього середовищ а та шкідливим впливом на 
здоров’я меш канців міста в результаті спалювання небезпечних відходів -  викиди 
формальдегіду, сульфатного ангідриду, оксиду азоту, ртуті, свинцю, бенз(а)пірену, кадмію, 
нікелю, кобальту, хрому та ін:;

2) звернутися до Д ержавної служби України з питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів, Д ержавної установи «Інститут медицини праці НАМ Н Украни» 
щодо скасування наданого ТОВ «Еко-Втор» висновку державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи по о б ’єкту «пальник твердопаливний блочний типу ПТБ», який виданий 
без урахування Генерального плану міста Фастова, рози вітрів, розташування частини 
житлової забудови міста з підвітряного боку підприємства, можливого забруднення 
навколишнього середовищ а та шкідливого впливу на здоров’я мешканців міста в результаті 
спалювання небезпечних відходів -  викиди формальдегіду, сульфатного ангідриду, оксиду 
азоту, ртуті, свинцю , бенз(а)пірену, кадмію, нікелю, кобальту, хрому та ін.;

3) звернутися до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції 
в Київській області щодо перевірки законності побудованого пункту спалювання відходів 
на території ТОВ «Еко-Втор»;

4) розглянути на засіданні постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 
екології, адміністративно-територіального устрою та містобудування питання про 
забруднення навколиш нього середовища і можливого шкідливого впливу на здоров’я 
мешканців міста в результаті спалювання відходів ТОВ «Еко-Втор» по вул. Кожанське шосе,
4А;
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Члени:
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