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Депутат Білоцерківської міської ради 

В. Кошель (ВО «Свобода»)

РІШЕННЯ

Про звернення до Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській області, 
Державної екологічної інспекції у Київській області, 
Г оловного управління Держпраці у Київській 
області, Департаменту екології Київської обласної 
державної адміністрації щодо перевірки фактів 
порушення екологічного законодавства ТОВ 
Торговий дім «Перліт-Інвест»

Розглянувши звернення депутата Білоцерківської міської ради Кошеля В.О. від
______________ 2018 р. № ______________ , відповідно до ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Білоцерківської міської ради VII скликання, 
затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2015 року № 07-02-VII, міська рада 
вирішила:

1. Звернутись до голови Головного управління Держпродспоживслужби в Київській 
області, Державної екологічної інспекції у Київській області, Головного управління 
Держпраці у Київській області, Департаменту екології Київської обласної державної 
адміністрації щодо перевірки фактів порушення екологічного законодавства ТОВ 
Торговий дім «Перліт-Інвест» (звернення додається).

2. Опублікувати звернення на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань 
дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, 
запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту та 
постійну комісію з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту 
і зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Міський голова Г. Дикий



Начальнику Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській області

Матвієнко О.В.

Начальнику Державної екологічної інспекції у
Київській області

Криницькому М.М.

Начальнику Головного управління 
Держпраці у Київській області

Семчуку Р.І.

Голові Департаменту екології Київської •• •• • • ••• обласної державної адміністрації

Кіреєвій В.С.

Щодо перевірки дотримання ТОВ 
Торговий дім «Перліт-Інвест» 
екологічного законодавства під 
час виробництва перліту

До міської ради надійшли звернення мешканців провулку Будівельників 
та вулиці Суворова у місті Біла Церква, а також підприємців, які ведуть свою 
діяльність на території бувшого заводу Будіндустрія (м. Біла Церква, провулок 
Будівельників, 1), в яких наголошується про факти порушень екологічного 
законодавства з боку ТОВ Торговий дім «Перліт-Інвест».

ТОВ Торговий дім «Перліт-Інвест» зареєстровано в м. Києві (01135, м. 
Київ, вул. Григорія Андрющенка/Ісаакяна, будинок 7/19, керівник -  Каплан 
Олександр Володимирович, Код ЄДРПОУ 38122546, тел. 050-3775630) орендує 
цех перліту у ПрАТ «АМВ» - власника цього виробництва, яке також має 
Київську реєстрацію.

Вказаним підприємством під час виготовлення продукції здійснюються 
викиди у повітря абразивних мікрочасток перліту (вулканічне скло), яке має 
подразнюючі дії верхніх дихальних шляхів, слизові оболонки очей, шкіри, а 
також можуть бути причиною розвитку силікозу та фіброзу.
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Внаслідок негативного впливу цього виробництва, багато мешканців 
страждають від кашлю та задишок. Від подразнень неможливо знаходитись на 
вулиці, при тому що на вказаних вулицях проживають багато сімей з малими 
дітьми. Пил від виробництва перліту (яка складається з абразивних часток 
вулканічного скла) моментально осідає на речах, одязі та взутті, забруднюючи 
його, що ускладнює побут жителів вулиць, що межують з цехом перліту.

Очевидно, що виробник порушує технологію щодо належного очищення 
від викидів та економить на фільтрах. Окрім того відходи від виробництва 
скидаються поряд з цехом просто неба та розносяться вітром по всій окрузі, 
внаслідок чого забруднюються усі суміжні території. Внаслідок діяльності 
підприємства забита мережа зливової каналізації.

Враховуючи вищенаведене, керуючись приписами ст. ст. 26, 59 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування»,-

ПРОСИМО:

1. Здійснити комплексну перевірку виробничих потужностей ТОВ 
Торговий дім «Перліт-Інвест» з виготовлення перліту та сумішей за 
адресою провулок Будівельників, 1 в м. Біла Церква на предмет 
викидів у повітря шкідливих речовин та засмічення прилежних 
територій відходами від виробництва, а також перевірити радіаційний 
фон сировини та виробів.

2. У разі підтвердження фактів порушення технології виробництва, 
винести припис на усунення порушень, здійснити оцінку негативного 
впливу та притягнути вказане підприємство до відповідальності.

3. Перевірити дотримання охорони праці та належних умов на цьому 
шкідливому виробництві.

4. Надати звіт щодо результатів перевірки та рівню забруднення на 
вказаній території.

Підтримано

Рішенням Білоцерківської міської ради

від « »______________ 2018 року

№


