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ВАЛЕРIЮ Стернiйчуку 

Народнiй Депутатцi Укра"iни 

МАРИН! Нiкитiнiй 

Народному Депутату У кра"iни 

АРТЕМУ Чорноморову 

Шановнi народнi депутати Укра"iни! 

Починаючи з 2016 року, ТОВ «БIЛЯIВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 
(далi - ТОВ «БЗК») намагаеться реалiзувати на територi"i Павлiсько"i сiльсько"i ради 

Запорiзько"i областi iнвестицiйний проект з розробки Схiдно"i дiлянки Бiля"iвського родовища 

каолiнiв та будiвництва фабрики зi збагачення каолiну. Але, нажаль, стикаеться з безлiччю 

штучних перепои, якi чиняться членами Громадсько"i органiзацi"i «Вольтерра», якi пiд 

прикриттям боротьби за еколопю намагаються примусити наше пiдприемство 

«домовлятися» з мiсцевим можновладцем. 

ТОВ «БIЛЯIВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ KOMБIHA'F» мае спецiальний дозвiл № 
4064 вiд 18.10.2006 на користування надрами та розробку Бiля"iвського родовища каолiнiв, 

на пiдставi чого реалiзуе на територi"i Павлiсько"i сiльсько"i ради Запорiзькоrо району 

Запорiзько"i областi iнвестицiйний проект з розробки Схiдно"i дiлянки Бiля"iвського родовища 

каолiнiв та бу дiвництва фабрики зi збагачення каолiну . 

Заплановане виробництво е компактним, сучасним i абсолютно екологiчно 

безпечним, розробником проекту будiвництва комбiнату е Мiжнародна компанiя AKW 
APPARATE + Verfahren GmbH (http://www.akwauv.com), але навiть цене е аргументом «за» 
для псевдо борцiв за екологiю. 

Соцiально-економiчний вплив вiд дiяльностi пiдприемства мае позитивний характер. 

Основними позитивними факторами е можливiсть поповнення мiсцевого бюджету (в т.ч. 

сплати рентно"i плати за користування надрами, орендно"i плати за землю), полiпшення 

загально"i соцiально-економiчно"i ситуацi"i в районi, забезпечення сировиною галузi 

будiвництва, зайнятостi мiсцевого населения за рахунок створення 94-х додаткових робочих 
мiсць iз заробiтною платою близько 1 О тис грн. на мiсяць . · 

Плануеться осво"iти в першi два роки з початку будiвництва гiрничо-збагачувального 
комплексу та кар ' еру iнвестицiй на суму 22 млн. rвро, а в наступнi три роки - ще 8 млн. 
rвро. Прогнозованi грошовi спрямування до бюджетiв ycix рiвнiв щороку становитимуть 
орirнтовно 25-30 млн. rрн. податкiв та зборiв згiдно вимог чинного законодавства Укра"iни. 
В тому числi, у виглядi податку на землю - понад 5 млн. грн. , цодатку на прибуток - 20 млн . 
грн. , единого соцiального внеску - перевищить показник 2 млн. грн. 

Отримання кожного з дозвiльних документiв ТОВ «БЗК» супроводжуеться тиском на 
посадових осiб органiв державно"i влади та мiсцевого самоврядування, та оскарженням в 

судовому порядку. Важливо вiдмiтити той факт, що в сво"iй боротьбi за екологiю так званi 

борцi за екологiю не керуються жодним дослiдженням чи результатами проведених аналiзiв 

щодо наявностi загрози радiацiйного забруднення. Навпаки, в 2015 роцi Вiльнянська мiська 



рада виступила замовником Перспективного плану розвитку , в якому одним iз прiоритетних 

напрямкiв дiяльностi визначалося саме розробка каолiнових покладiв! 

Слiд зазначити , що Громадська органiзацiя «Вольтерра» свою дiяльнiсть будуе лише 

навколо питань реалiзацi1 ТОВ «БЗК» iнвестицiйного проекту, нiякi iншi проблеми екологi1 

Вiльнянського регiону громадську органiзацiю взагалi не хвилюють, хоча на територi1 Ух 

дiяльностi таких чи мало - i викиди маслоекстракцiйного заводу, i несанкцiоноване 

вирубання зелених насаджень, i забруднення вод пестицидами та агрохiмiкатами, i 
несанкцiонованi смiттезвалища та багато чого iншого. 

Дi1 з перешкоджання законнiй господарськiй дiяльностi ТОВ «БЗК» мають системний 

характер впродовж вже досить тривалого часу та полягають в наступному: 

- в березнi 201 7 року пiд час проведения процедури громадського обговорення Детального 
плану територi1 для розмiщення кар' еру з видобування каолiну та будiвництва 
збагачувально1 фабрики, за допомогою адмiнресурсу у виглядi керiвництва Вiльнянсько1 

райради та Вiльнянсько1 райдержадмiнiстрацi1, ГО «Вольтерра» було органiзовано мiтинг -
протистояння . Цей мiтинг був дуже добре пiдготований - вiдбувалося органiзоване 

пiдвезення людей автобусами та iншим транспортом, вiдбулося винесення труни та . . . . . . 
похоронних вшюв, а також серед м1сцевих мешкащрв та учасниюв м~тингу 

розповсюджувалася iнформацiя про загрозу радiацiйного забруднення територi1, про 

небезпеку для життя та здоров ' я людей не лише вiд впливу радiацi1, а й вiд запилення та 

шуму вiд роботи кар ' еру та збагачувально1 фабрики; 

- 08 та 14.06.2018 представниками громадськостi пiд керуванням членiв ГО «Вольтерра» 
Кононека Романа, Буркота Дмитра, Ганчева Вiктора, були органiзованi та вчиненi фiзичнi 

перешкоди щодо проведения iнженерно-геологiчного вивчення rрунтiв згiдно договору 

№1452 вiд 02.05 .2018, укладеному мiж ТОВ «БЗК» та Державним пiдприемством 

«Укра1нський Державний головний науково-дослiдний i виробничий iнститут iнженерно
технiчних i екологiчних вишукувань УкрНДПНТВ» ; 

:- з 08 сiчня 2021 року розпочався новий етап протистояння реалiзацi1 ТОВ «БЗК» 
iнвестицiйного проекту , який вилився в перекриття дорiг, вчинення фiзичного опору 

представникам впади та органам полiцi1, проведения мiтингiв та iн. 

Слiд зазначити , що так званi екоактивiсти, не мають жодного документального 

пiдтвердження загроз та небезпечностi дiяльностi ТОВ «БЗК» , про якi вони весь час говорять. 

Натомiсть ТОВ «БЗК» проведено безлiч додаткових дослiджень, отримано всi необхiднi 

дозвiльнi документи для безпечного провадження свое1 дiяльщ>етi. 
07.06.2019 Мiнiстерством екологi1 та природних ресурсiв Укра1ни, за результатами 

проведено1 оцiнки впливу на довкiлля та громадських слухань, пiдтверджено безпечнiсть 

(допустимiсть) планованоi' ТОВ «БЗК» дiяльностi (висновок вiд 07.06.2019 №7-03/12-

20192212919/1). . 
В ходi проведения оцiнки впливу на довкiлля Мiнiстерством екологi1 були 

дослiдженнi висновки , зробленi за результатами проведених дослiджень ДУ «Iнституту 

громадського здоров ' я iм. О.М. Марзеева Нацiонально1 академi1 наук Укра1ни» (протокол 

№IГЗ-2018-160 вiд 22.11.18), ТОВ «Центр радiоекологiчного монiторингу» (м. Жовтi Води) 
(протокол № 844-РХ вiд 04.12.2018), ДУ «ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛЦ МОЗУКРАIНИ» (протокол 
№ 4550 вiд 09.11.2018), а також висновки, наданi професором Днiпровського державного 

технiчного унiверситету , доктором геологiчних наук Пiкареня Д.С., доктором геологiчних 

наук, професором Орлiнською О.В. , директором ТОВ «Центр радiоекологiчного 

монiторингу» , кандидатом технiчних наук Сорока Ю.М., якi одностайно дiйшли висновкiв 

про те, що кориснi копалини родовища та перекриваючi rрунти вiдносяться до порiд 1 
класу радiоактивностi, с безпечними для здоров'я людей та можуть використовуватися 

без обмежень. Вода на родовищi за радiоактивними показниками може 

використовуватись у промислових цiлях, загрози для люди:ни вона несе. 

Крiм того, Бiля1вське родовище каолiнiв досконально було дослiджене ще за 

радянських часiв. В своШ дiяльностi наше пiдприемство керуеться 24 томним звiтом, 
складеним за результатами проведених дослiджень. 



В сiчнi 2021 року розпорядженням голови Запорiзько'i ОДА було створено робочу 
групу з розгляду проблемних питань реалiзацi'i iнвестицiйного проекту розмiщення ТОВ 

«Бiля'iвський збагачувальний комбiнат» кар'еру iз збагачення i переробки каолiну з 

комплексом будiвель i споруд на територi'i Павлiвсько'i сiльсько'i ради Запорiзького району 
Запорiзько'i областi, до складу яко'i увiйшли не лише фахiвцi вiдповiдних державних органiв 
та установ, а й представники Екокоалiцi'i м. Запорiжжя Стоян<,вський Олексiй та Ярмохина 

Тетяна, представники громадськостi, представники ГО «Вольтерра» та ТОВ «БЗК». За 

результатами роботи зазначено'i робочо'i групи було прийняте рiшення про проведения 

додаткових гiдрогеологiчних дослiджень, а також провести дослiдження води, повiтря та 

само'i породи каолiну на радiоактивнiсть. Проведения таких дослiджень та надання 

вiдповiдних висновкiв та рекомендацiй було вирiшено доручити Войцеховичу О.В. -
завiдуючому вiдiшли радiацiйного монiторингу природного середовища Укра'iнського 

гiдрометеорологiчного iнституту ДСНС Укра'iни та НАН Укра'iни. 

В рамках виконання доручень робочо'i групи та тристоронньо'i угоди, укладено'i мiж 

Запорiзькою обласною радою (Замовник) , ТОВ «ЦЕНТР МОНПОРИНГОВИХ 

ДОСЛIДЖЕНЬ I ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОПЙ» (Виконавець) та ТОВ 
«Бiля'iвський збагачувальний комбiнат» (Платник), 07.05.2021 на територi'i плановано'i 

дiяльностi ТОВ «Бiля'iвський збагачувальний комбiнат» з розробки Бiля'iвського родовища 

каолiнiв були розпочатi роботи з бурiння спостережницьких свердловин та розвiдувальних 

свердловин за узгодженими програмами бурiння, якi виконуються спецiалiстами ТОВ 
«БУРОВА ГЕОЛОПЧНА КОМПАНIЯ «АЗОВБУРВОД» та ПП «Азовнерудгеологiя». 

Вiдбiр проб каолiну та покривних порiд для проведения радiоекологiчних оцiнок та 

визначення 'ix геохiмiчних характеристик повиннi вiдбуватися геологами за участю 

представникiв ГО «Вольтерра», помiщуватись у пакети та опечатуватись за пiдписом всiх 
сторiн присутнiх при вiдборi проб. Але досягнутi домовл,,еностi порушуються з боку 

представникiв ГО «Волтерра». Починаючи з початку моменту виконання бурових робiт 

представники ГО «Вольтерра» проводять самостiйний паралельний вiдбiр проб, якi 

належним чином не оформлюються та не запаковуються за пiдписом всiх сторiн, мiсце 

зберiгання проб не вiдомо . Репрезентативнiсть даних проб в подальшому будуть викликати . . 
велию сумнши. 

Згiдно наявно'i iнформацi'i представники ГО «Вольтерра» Вiктор Ганчев та Дмитро 

Буркот, iгноруючи досягнутi домовленостi, за якi вони особиста голосували в складi робочо'i 

групи , щодо визначення установ якi будуть проводити дослiдження каолiну , покривних порiд 

та води, планують поза межами робочо'i групи провести особистi дослiдження вiдiбраних не 

репрезентативних зразкiв проб . 

Слiд зазначити, це вже третя робоча група, створена при Запорiзькiй ОДА, з метою 

з'ясування проблемних питань щодо реалiзацi'i ТОВ «БЗК» iнвестицiйного проекту. 

Вiдповiдно до листа Запорiзько'i обласно'i державно'i адмiнiстрацi'i №00117/08-27 вiд 

15.01.2019 р. щодо надання iнформацi'i за результатами роботи робочо'i групи, вказано, що 

робочою групою порушень щодо процедури розроблення та затвердження детального плану 

територi'i для розмiщення ТОВ «БЗК» кар'еру зi збагачещ~я та переробки каолiну не 

виявлено. 

Згiдно листа Запорiзько'i обласно'i державно'i адмiнiстрацi'i №08-49/0125 вiд 21. О 1.2020 
про результати роботи робочо'i групи щодо розгляду проблемних питань, пов'язаних iз 

реалiзацiею iнвестицiйного проекту ТОВ «БЗК», за результатами роботи, члени робочо'i 

групи дiйшли до наступних висновкiв: порушень земельного законодавства Укра'iни при 

передачi земельних дiлянок ГУ ДЗК у Запорiзькiй областi та Вiльнянською районною 

адмiнiстрацiею в аренду ТОВ «БЗК» не виявлено, а бiльшiсть питань, пов 'язаних з 

реалiзацiею iнвестицiйного проекту, на сьогоднiшнiй день вже вирiшенi в судовому порядку . . . . 
1 суд поставив крапку в цих питаннях, тому органи влади не мають права шдмшяти судов~ 

органи та приймати бу дь-якi рiшення з цих питань. 

В цьому роцi ГО «Вольтерра» вдалася до судового оскарження деяких дозвiльних . . . . . . . 
докуменпв та користуючись дов1рою до них м1сцевих мешканщв подала пазов вщ 1мею 



громадян без Ух на то вiдома. У нас е вiдеозапис розмови з громадянкою Кiльпою Анастасiею 

Федорiвною, яка навiть не знае що е позивачем по справi № 280/3443/21, яка розглядаеться в 
Запорiзькому окружному адмiнiстративному судi , за пазовом ГО «Вольтерра», Кiльпи А.Ф. 

та Федорченка С.А. про визнання протиправним та скасування акту гiрничого вiдводу . Крiм 

того, ГО «Вольтерра» подано пазов про визнання нечинним та скасування розпорядження 

ВiльнянськоУ РДА №69 вiд 01.03.2019 року про викуп земельних дiлянок для суспiльних 
потреб. 

Вiд судових процесiв з ТОВ «БЗК» ГО «Вольтерра» перейшла до цькування мiсцевих 

мешканцiв, якi в процедурi викупу земельних дiлянок приватноУ власностi для суспiльних 
потреб , проведеноУ Вiльнянською райдержадмiнiстрацiею в 2019 роцi, продали своУ земельнi 

дiлянки державi для подальшого передання в аренду ТОВ «БЗК». Вони не лише в судовому 

порядку намагаються стягнути з них нiчим не обrрунтованi збитки, але й довели людей до 

того , що вони вимушенi були поскаржитися уповноваженiй з прав людини Денисовiй Тетянi. 

ТОВ «БЗК» мае всi необхiднi дозвiльнi документи ДА.{>1 для початку будiвництва в 

рамках iнвестицiйного проекту ; реалiзацiУ якого систематично перешкоджають члени ГО 
«Вольтерра». 

Розумiючи той факт, що дiУ щодо перешкоджання реалiзацiУ iнвестицiйного проекту не 

маю жадного вiдношення до боротьби за екологiю, а е нiчим iншим як проявами 

екотероризму, ТОВ «БIЛЯIВСЬКИЙ ЗБАГ А ЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНА Т» в травнi 2021 року 
звернулося до ПрофесiйноУ спiлки екологiв УкраУни, якi вивчили всi наявнi дозвiльнi 

документи пiдприемства, матерiали дослiджень та iншi документи стосовно дiяльностi ТОВ 

«БЗК». Фахiвцями ПрофесiйноУ спiлки екологiв УкраУни бiло зроблено висновки щодо 

безпечностi та законностi плануемоУ дiяльностi та констатовано факт прояву з боку ГО 

~<Вольтерра» дiй, якi е чiтким прикладом прояву екотероризму . 

Сьогоднi екотерористи- члени ГО «Вольтерра», прикриваючись болючими для всього 

свiту питаннями екологiУ, перешкоджають законнiй господарськiй дiяльностi ТОВ «БЗК» та 

гальмують реалiзацiю ним iнвестицiйного проекту з розробки каолiнового родовища та 

будiвництву збагачувальноУ фабрики, а завтра це «лихо» може торкнутися кожного хто в той 

чи iнший спосiб намагаеться iнвестувати в розвиток укра1нсько1 економiки. 

Зазначенi вище дiУ членiв громадськоУ органiзацiУ «Воцьтерра» чiтко пiдпадають пiд 

ознаки екотероризму, вiдповiдно до визначень та положень мiжнародноУ практики в 

питаннях екотероризму. Також е очевидним, що Громадська органiзацiя «Вольтерра» е 

дотантом. З iнформацiУ у соцмережах нам вiдомо , що до створення, дiяльностi та дотування 

зазначеноУ громадськоУ органiзацiУ причетний одiозний народйим депутатом IIV скликания 
Кривохатько В.В. 

Протягом останнiх декiлькох мiсяцiв екотерористи перейшли до радикальних дiй по 

вiдношенню до нашого пiдприемства. Вони навiть вдалися до «допомоги» професiйного 

активiста Олексiя Херсона, справжне iм 'я котрого Олексiй Любинський, який ранiше 

неодноразово судимий за крадiжки та пограбування (починаючи з 2010р.). Це i квартирi 
крадiжки, телефони, й дрiбне хулiганство. На сьогоднiшнiй день вiн е пiдозрюваним у 

подвiйному вбивствi. 

ТОВ «БЗК» лише в жовтнi 2021 року було подано до органiв полiцiУ 5 заяв про вчинення 
кримiнальних правопорушень по вiдношенню до пiдприемства та зроблено бiльше 2-х 

десяткiв викликiв на гарячу лiнiю 102 про вчинення правопорушень, направлених на 
перешкоджання господарськiй дiяльностi ТОВ «БЗК» (ст. 206 КК УкраУни), вчинення 
хулiганських дiй (ст. 296 КК УкраУни), нанесения тiлесних ушкоджень працiвникам ТОВ 
«БЗК» та працiвникам пiдрядних органiзацiй, пошкодження майна (ст.194 КК УкраУни), з 

зазначенням конкретних прiзвищ винних осiб - Омельяненко Олександр, Буркот Дмитро, 

Кононенко Роман , Козiенко Iван, Вельчев Вiталiй та iншi особи, а саме: 

- 05 .10.2021 -директор ТОВ «БЗК» Луков С.С. повiдомив про kримiнальне правопорушення 
громадянина Омельяненко. Номер звернення 10090; 
- 05.10.2021 на територiУ ТОВ «БЗК» хтось невiдомий став пiд трактор та не дае працювати 
на дiльницi . Номер звернення 10126; 



- 05.10.2021 невiдомi при'iхали на авто АР 7096ВХ. Номер звернення 10123. 
- 14.10.2021 - на територi'i с . Зелене, на земельнiй дiлянцi, яка належить ТОВ «БЗК» , невiдомi 

спору дили палатку , пиячать, на зауваження охорони реагують 'зухвало, погрожуючи. Номер 

звернення 10609; 
- 15.10.2021 - невiдомi накидали цвяхи та саморiзи ; 

- 23.10.2021 - блокування про'iзду технiка (трактор Укртелекома) на земельну дiлянку ТОВ 
«БЗК» для проведения робiт вiдповiдно до укладеного договору. Сума збиткiв склала 3700 
грн. ; 

- 07.10.2021 - прибули невiдомi у кiлькостi 50 осiб з вилами та тяпками, на земельну дiлянку, 
яка належить на правi приватно'i власностi ТОВ «БЗК»; 
- 14.10.2021 - iнша подiя - невiдомi знаходяться на територi'i ТОВ «БЗК» у станi 

алкогольного сп ' янiння ; 

~ 07.10.2021 - вчинення хулiганських дiй Козiенком, якi спричинили нанесения тiлесних 

ушкоджень Одностеблицi - розприскування газового балончика в обличчя; 
- 23.10.2021 -вчинення Козiенком хулiганських дiй, а саме закидання саморобних вибухових 
пристро'iв в примiщення охорони , що знаходиться на земеf!ьнiй дiлянцi власностi ТОВ 

«БЗК»; 

- 23.10.2021 - нанесения тiлесних пошкоджень працiвнику ТОВ «БЗК» Кордюкову 

громадянином Вельчевим Вiталiем Iвановичем ; 

- 23.10.2021 - проведения несанкцiонованих робiт трактором , який належить Вiльнянськиму 

водоканалу, на земельнiй дiлянцi ТОВ «БЗК». Збитки розраховуються. 

Чому бездiють правоохоронцi? Скiльки ще заяв та зв~рнень ТОВ «БЗК» потрiбно 

подати аби спiвпрацiвники Вiддiлення полiцi'i 2 Запорiзького районного управлiння полiцi'i 
ГУНП в Запорiзькiй областi почали виконувати покладеннi на них функцi'i та обо в' язки? На 

. . . . . 
сьогодю в реестр~ досудових розсшдувань так 1 не внесено кримшальне провадження за 

фактом перешкоджання господарськiй дiяльностi ТОВ «БЗК». Навiть по зареестрованим 

кримiнальним провадженням (€РДР 12021087210000345, 12021085210000011) слiдчi дi'i не 
ведуться! 

30 жовтня 2021 року мiсцевими полiтиками було органiзовано мiтинг проти реалiзацi'i 
iнвестицiйного проекту ТОВ «БЗК» , в якому взяли участь особи з Гуляйполя, Комишувахи, 

Бердянська, Полог, Запорiжжя та iншi, про що екотерористи заявляли в соцiальних мережах. 

В ходi проведения мiтингу, його органiзатори викрикували гасла, направленi на вчинення 

фiзичного протистояння реалiзацi'i iнвестицiйного проекту та здiйснення радикальних 
заходiв. Мiтинг завершився захопленням територi'i пiдприемства, пошкодженням майна ТОВ 

«БЗК» та технiки пiдрядних органiзацiй, розташовано'i на охоронюванiй територi'i 

пiдприемства, чим спричиненi величезнi збитки пiдприемству, нанесенням тiлесних 

ушкоджень працiвникам ТОВ «Миротворець», яке здiйснюе охорону територi'i ТОВ «БЗК». 

Зухвалiсть екотерористiв не мае меж!! Вони на всiх мiсцевих Iнтернет ресурсах транслюють 

ролики зухвалого та протиправного захоплення територi'i ТОВ «БЗК». 

Враховуючи беззакония та свавiлля, якi творяться навколо ТОВ «БЗК» , виникае 

питания - до коли це буде продовжуватися?! До коли групка радикально налаштованих 

екотерористiв буде гальмувати розвиток окремих iнвестицiй та, як наслiдок, економiки вcie'i 
краi"ни в цiлому?! Чому бездiють правоохороннi органи?! Чому iнвестор залишаеться сам на 

сам з проблемами екотероризму i екорейдерства та не мае жадного за:хисту з боку держави?! 

Враховуючи зазначене вище, прошу Вас втрутитися в ситуацiю, що склалася навколо 

реалiзацiУ iнвестицiйного проекту ТОВ «БЗК», задля синхронiзацii" iнтересiв бiзнесу, 

держави, суспiльства i природи та не допустити зростання в Украlнi такого явища як 
екотероризм та екорейдерство. 

Директор С.С. Луков 


