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Тимчасову робочу групу, створену розпорядженням міського голови № 189од 
від 28.07.2017 року «Про створення тимчасової робочої групи для розгляду звернень 
мешканців та громадських організацій міста щодо погіршення стану навколишнього 
природного середовищ а в результаті діяльності підприємства ТОВ «Еко-Втор»». не було 
допущено охороною на територію ТОВ «Еко-Втор» по вул. Кожанське шосе. 4А для 
проведення перевірки дотримання підприємством вимог чинного природоохоронного 
законодавства, в тому числі у сфері поводження з відходами, незважаючи на письмове та усне 
повідомлення про дату і час проведення перевірки. Такі д ії  керівництва підприємства були 
розцінені робочою групою та представниками громадськості як зневага та ігнорування 
Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та ін.

Тому комісією  було проведено обстеження території поруч з ТОВ «Еко-Втор», 
зокрема в заплаві Заячого струмка, з метою перевірки - фактів щодо погіршення стану 
навколишнього природного середовища в результаті діяльності даного підприємства.

Під час обстеження робочою групою зафіксовано викиди в повітря чорного диму 
з труби котельні підприємства. В заплаві Заячого струмка, поруч з територією колишнього 
Київського заводу реле та автоматики по вул. Кожанське шосе, 6, яку орендує ТОВ «Еко- 
Втор», виявлено 6 штучно створених водойм.

Робочою групою вирішено:
1) звернутися до Д ержавної екологічної інспекції у Київській області і департаменту 

екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації щодо перевірки підприємства 
ТОВ «Еко-Втор» у зв ’язку зі скаргами про порушення екологічного законодавства;

2) звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області 
щодо перевірки підприємства ТОВ «Еко-Втор» у зв’язку зі скаргами про порушення 
екологічного законодавства, визначення небезпечних факторів в результаті діяльності 
підприємства, а також викидів забруднюючих речовин, які можуть шкідливо впливати 
на довкілля та здоров’я людей; щодо перевірки фактів відкритого спалювання відходів 
виробництва, які можуть призвести до забруднення навколишнього середовища; щодо 
організації проведення відповідних лабораторних вимірювань на межі санітарно-захисної 
Зони і житлової забудови;

3) звернутися до правоохоронних органів з приводу виявлених штучно створених 
водойм на землях міської ради.
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