Питання на робочу комісію при Запорізькій
облдержадміністрації
Прошу внести на розгляд комісії, для вивчення наступні питання, а саме:
1. Обладнання, яке буде використовуватись в процесі збагачення, його
кількість, технічні параметри, кількість ліній та інше.
2. Характеристика очисних споруд виробничо-дренажних вод, їх тип,
принцип роботи, потужність, для фабрики, з листа AKW Apparate +
Verfahren GmbH, який надійшов на мій запит від 20.10.2018 р. було
повідомлено про повний цикл замкнутого водообороту, просимо
надати копію креслень цеху механічного очищення води після
збагачення та її повернення до технологічного процесу.
3. Згідно детального плану, який затверджений 10.08.2018р., та звіту з
ОВД, який отримано 07.06.2019 р., планується отримувати 200 000
тон збагаченого каоліну, вказати необхідну кількість води, яку
потрібно взяти із зовнішніх джерел протягом року, в м3 на годину та на
рік, адже у всіх документах фігурують різні дані!
4. Надати копії креслень та схем майбутньої фабрики, адже до детального
плану додані схеми німецької компанії 1997 року розробки, а в письмі
представників AKW зазначено, що проектні роботи для ТОВ «БЗК»
виконані у 2017 році.
5. Собко Б.Ю. неодноразово зазначає,в тому числі в дозвільних
документах, що другий водоносний горизонт кори вивітрювання
кристалічних порід та тріщинуватих гранітів залягає глибше
проектованої розробки каолінів, а тому впливу гірничих робіт на
підземний неогеновий водоносний горизонт не буде». Але згідно
документів та досліджень, які проводилися у 2018, а також
підтверджується матеріалами Державної комісії по запасам №4019 от
2017, напірний горизонт на Східній ділянці розташовано на глибинах
від 16 до 27 метрів! Виходячи з вищенаведеного вважаю за потрібно
провести об’єктивні дослідження!
6. Порушення Закону України «Про відчуження земельних ділянок,
інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності», а саме в статті 1 чітко зазначено, що
«суспільна потреба - обумовлена загальнодержавними інтересами або
інтересами територіальної громади потреба у земельних ділянках, у
тому числі тих, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, викуп

яких здійснюється в порядку, встановленому законом», ст..1, порушено
порядок викупу : «відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва у разі викупу земельних ділянок для
суспільних потреб» , ст.. 2 та інше
7. У всіх документах невірно вказані, значно занижені, відстані до
населених пунктів, а саме до с. Зелене відстань від майбутньої фабрики
та кар’єру складає близько 200 метрів, тобто санітарна зона не
витримана!
8. Через місце планованої діяльності проходить газогін високого тиску
«Енергодар –Шкреді-2»,в якого є санітарно захисна смуга в 250 метрів
від осі в усі боки і в цьому місці заборонені видобув альні роботи, адже
це може привести до техногенної аварії! Чи наявний проект з захисту
газогону?

