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Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань екологічної 

політики та природокористування 

Бондаренку О.В. 
На № 04-15/05-68 від 25.01.2020, 

№ 04-15/09-45 від 25.01.2020 

 

Про участь у засіданні круглого столу 

 

 

Шановний Олегу Володимировичу! 

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій на Ваше звернення 

стосовно участі у засіданні круглого столу на тему: "Шляхи вирішення 

екологічних проблем на території та об’єктах колишнього ВАТ "Радикал" у 

м. Києві", що відбудеться 25 лютого 2020 року, у межах компетенції повідомляє, 

що пропозицій до проєкту рішення немає.   

Разом з цим від ДСНС участь у зазначеному засіданні візьме  начальник 

управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним 

ситуаціям Поліщук Тарас Васильович. 

Одночасно ДСНС надає інформацію щодо надзвичайних ситуацій, які 

виникали на території ВАТ "Радикал". 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

 

 

З повагою 

 

Голова        Микола ЧЕЧОТКІН 

 

 

 

 

 

 

 



Катерина Дейнеко 585-68-86 

 

 

Додаток до листа ДСНС 

 від _______ № _________ 

 

 

Іформація щодо надзвичайних ситуацій, які виникали на території        

ВАТ "Радикал" 

 

У ДСНС обліковано наступні надзвичайні ситуації, які виникали на 

території ВАТ "Радикал": 

20.06.2007 зареєстровано надзвичайну ситуацію – 10110-НС унаслідок 

аварій на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і 

шкідливих (забруднювальних) речовин, а саме: з центральної прохідної         ВАТ 

"Радикал" по вул. Червоноткацькій, 61 виїхав автомобіль ЗИЛ-130, у кузові якого 

знаходилася цистерна ємністю приблизно 8 куб. метрів. Під час руху автомобіля 

стався витік приблизно 9 кг ртуті на 80 м проїжджої частини. Дослідження 

атмосферного повітря промислової зони Деснянського району      м. Києва 

показали перевищення гранично допустимої концентрації ртуті у повітрі в 29,3 

раза. Для нейтралізації парів ртуті дільницю автодороги оброблено сіркою (100 

кг) та хлорним залізом. Демеркуризацію проведено на площі 2500 кв. метрів. 

Причина НС – несправність цистерни; 

12.12.2000 зареєстровано надзвичайну ситуацію – 10211-НС унаслідок 

пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або технологічному устаткуванні 

промислового об'єкта, а саме: о 13 год 30 хв 12 грудня 2000 року у непрацюючому 

содовому цеху ВАТ "Радикал" по вул. Червоноткацькій, 61 виникла пожежа, яку 

ліквідовано о 14 год 30 хв силами 13 відділень пожежної охорони. Жертв, 

постраждалих та загрози навколишньому середовищу немає. До робіт залучалося 

2 відділення Київського ВГРЗ ДВГРС МНС України. За попередніми даними 

причиною пожежі стало порушення заходів безпеки під час проведення 

зварювальних робіт. 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 


