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ФАКТЧЕК: мер Бойченко приховує  небезпечну та незаконну діяльність 

турецького асфальтного заводу 

Жителі селища Бригантина Приморського району Маріуполя два місяці 

дихали гудроном і бітумом, а на прохання перенести асфальтний завод мер 

Бойченко відповідав, що від нього шкоди не має. 

Наприкінці минулого року на відкритті нового турецького асфальтного 

заводу  маріупольській міський голова заявив, що підприємство побудоване 

за сучасними технологіями і викидів в атмосферу майже немає. Про це пише 

портал міста «MRPL.CITY» : «На заводе установлено качественное очистное 

оборудование и вред для экологии – минимальный» - каже мер.  

 

(Скрін новини сайту «MRPL.CITY»: http://mrpl.city/news/view/v-mariupole-turki-

otkryli-moshhnyj-asfaltobennyj-zavod-foto) 

Ці його слова зафільмовані. 



Дарья Луговая 
 

(С

южет з ютуб-каналу новинного порталу «mariupol.tv»: 

https://www.youtube.com/watch?v=pYMFaVwlITc) 

 Тим самим Бойченко зманіпулював фактами, аби не піднімати паніку. 

Бо, за постановою Кабінету Міністрів від 27 липня 1995 року, промисловість  

будівельних    матеріалів    (виробництво цементу, асфальтобетону, азбесту, 

скла) є видом діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку. І 

вираз «вред для экологии – минимальний» більш схожий на опис діяльності 

мангала, ніж асфальтобетонного заводу.  Як відомо,  викиди бітуму та 

гудрону – токсичні і викликають захворювання легенів, а  робота 

підприємства в менш ніж 200 метрах від будинків людей є небезпечною для 

їх здоров’я. Незважаючи на вимогу мешканців Бригантини прибрати завод, 

навіть через десять днів після його відкриття Бойченко відмовляється 

визнавати його екологічно небезпечним. Про це він розповів представникам 

ЗМІ 23 листопада: «По обращению жителей мы выезжали на место. Была 
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работа соответствующей комиссии.  Мы вывозили туда даже лабораторию. 

Соответственно лаборатория сделала замеры. Ни каких там с точки зрения 

экологии нарушений не было зафиксировано. То есть завод работает в 

экологических нормах даже европейского законодательства. Даже не нашего 

украинского законодательства. Завод экологический».  

 

 

(Сюжет з ютуб-каналу новинного порталу «mariupol.tv»: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=xAH07iyXyJ8) 

Усі крапки над «і» розставила відповідь Державної екологічної 

інспекції України на запит маріупольців. Виявилося, що турецький завод 

взагалі немає жодних дозвільних документів на роботу в місті, а в його діях 

вбачається порушення 241 статті Кримінального кодексу України.  
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(Фото з Фейсбук сторінки селища Бригантина «Зелена Бригантина»: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1197085870394227&set=pcb.429768404135862

&type=3&theater&ifg=1) 
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(Фото з Фейсбук сторінки селища Бригантина «Зелена Бригантина»: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1197085873727560&set=pcb.429768404135862

&type=3&theater&ifg=1) 
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Бітум, який є майже головним компонентом асфальту, на якому в ЗМІ 

не раз наголошували самі співробітники підприємства – це важкий продукт 

дистиляції сирої нафти і гудрону, що отримується в результаті сухої 

перегонки вугілля або газу для освітлення. 

Питання про несприятливу дію асфальту на організм людини вивчено 

недостатньо добре. В процесі виробництва асфальту його вплив на людину 

не перевіряється, однак статистика показала, що у безпосередніх учасників 

виробничого процесу (з досліджень датських працівників дорожньої сфери) 

часто спостерігаються онкологічні захворювання, зокрема рак легенів і рак 

органів дихання, лейкемія і рак сечостатевих шляхів.  

Цього і злякалися жителі Бригантини, бо окрім шуму, що по їх словам 

заважав спокійно спати, на вікнах машин залишалися жирні плями, які важко 

відчистити, ввечері над будинками піднімався отруйний дим, а від сморіду – 

починало нудити. Про це вони розповіли кореспонденту телеканалу «ТВ-7».  

 

(Сюжет з ютуб-каналу телеканалу «ТВ-7»: 

https://www.youtube.com/watch?v=myRICwp0hr4) 
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(Фото з Фейсбук сторінки селища Бригантина «Зелена Бригантина»: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214688503795738&set=pcb.380528915726478

&type=3&theater&ifg=1) 

Крім цього у своїй промові мер явно  перебільшує вклад підприємства 

в розвиток міста: «Ми вдячні турецьким партнерам за те, що вони не 

побоялися взяти участь у тендері і вже приступили до роботи у нашому місті, 

створюючи нові робочі місця» - така цитата вказана в новині про відкриття 

підприємства на сайті міської ради.  
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(Офіційний сайт Маріупольскої міської ради:  

http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-mariupoli-vidkrivsja-zavod-z-virobnictva-

modifikovanogo-asfaltu) 

 Перебільшує, бо завод не має масштабних потужностей,  а майже всі 

робочі місця займають самі турки. Крім того кожного разу, коли мова в той 

час заходила про завод, Бойченко не забував сказати про важливість 

відремонтованих дорог у Маріуполі. Таким чином спікер маніпулював 

реальними фактами, прикриваючи шкоду, що становить асфальтний завод і 

наголошуючи на користі від нього. 

Вердикт: БРЕХНЯ. Слова мера Бойченка про безпечність асфальтного заводу 

є неправдою, наголос на значущості вкладу підприємства у розвиток міста – 

маніпуляцією, як і  розповідь про створення турками в Маріуполі робочих 

місць. 

 

 


