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сміттєзвалище

Боярка Коло
На Київ

Ні сміттєзвалищу 
в Боярці!

міський голова Олександр зарубін хоче остаточно 
перетворити Боярку на сміттєзвалище!

Не дамо зарубіну та його команді 
зробити із Боярки смітник!

На 67-й сесії Боярської міської ради депутати на чолі із зару-
біним ухвалили рішення продати 8 га землі біля Білогород-
ського кругу приватній компанії-нульовці тОв «веЙст еКО 

меНеДЖмеНт», зареєстрованій в Боярці менше як пів року тому.  
в планах цієї фірми розмістити сміттєсортувальну станцію на вка-
заній земельній ділянці. 

Після останньої сесії міської ради ця фірма має всі шанси викупи-
ти 8 га землі в межах міста Боярка під сміттєзвалище. Фірма, що не 
має досвіду не лише з такої небезпечної діяльності, як сортування 
чи утилізація сміття, а взагалі ніяк не заявила про себе на ринку та 
не здійснювала жодної господарської діяльності.

такі рішення не можуть ухвалюватися без громадського обгово-
рення, без конкурсу, без економічних обґрунтувань. 

закликаємо громаду не бути байдужою і не дозволити зарубіну 
провернути чергову аферу із землею, що загрожує екологічною ка-
тастрофою для нашого міста. 

саме цій надважливій темі присвячений спецвипуск газети «Бо-
ярський експрес». 

Час діяти!
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Свого часу, коли Олександр Зарубін ба-
лотувався на Боярського міського го-
лову, активно роздавав виборцям обі-

цянки виконувати всі їхні накази, радитись з 
громадою з усіх життєво-важливих питань. Та 
сівши у керівне крісло, про обіцянки відразу 
забув. Забув і про те, що обіцяв навести в місті 
лад, зокрема, вирішити чи не найбільшу про-
блему боярчан – сміття. Та віднедавна ситуа-
ція має всі шанси перетворитися в екологічну 
катастрофу для всього міста. 

Шукаючи «виходи» з ситуації, міський ме-
неджмент знайшов «геніальне» рішення  – 
узаконити на території міста полігон, при-
криваючись проєктом «сміттєсортувальна 
станція» з потужним корупційним смородом.

заруБіН протягує розміщеННя 
сміттєзвалища в Боярці
так, 27 лютого, під час засідання чергової 65 сесії Боярської міської ради (БмР) депутати підтримали рішення про передачу 
в оренду 8 гектарів землі на 49 років під сміттєсортувальну станцію. Рішення зарубін протягнув поспіхом. ані презентації 
проєкту, ані громадських слухань, ані конкурсів на пошук інвестора та передачу в оренду землі не проводилося. відсутні 
науково-обґрунтовані висновки експертів, як це позначиться на екологгії та здоров’ї людей, що взагалі є неприпустимим. 
таке «ефективне управління» сильно обурює боярчан і викликає впевненість, що це – чергова оборудка на користь мера 
та його оточення.

АКТУАЛЬНО
а уже буквально через місяць, 9 квітня, зарубін скликав позачергову 67 сесію 

Боярської міської ради. Питань позачергової сесії заплановано не багато – всього 
23 і 20 з них земельні. У час, коли по всій території держави введено режим над-
звичайної ситуації і максимальні сили кинуті на боротьбу із поширенням корона-
вірусу, коли волонтери і небайдужі допомагають бідним і одиноким людям в зоні 
ризику, Боярська міська рада ставить на голосування аж 3 !!! питання. Перше – 
інформування про пандемію, друге – затвердження Положення про порядок на-
дання матеріальної допомоги мешканцям м. Боярка в новій редакції. третє «на-
дважливе» питання для себе коханих – про зміну регламенту БмР. щоб депутати 
могли, відтепер, збиратися онлайн. 

Ключовими питаннями порядку денного поспіхом скликаної сесії стали... земель-
ні питання! Їх 20. а найважливішим для зарубіна і Ко стало питання про ПРОДаЖ 
земельної ділянки розміром у 8 га під сміттєсортувальну лінію!!!

щоб продати нашу з вами землю, сесію скликали за ніч і найважливішими питан-
нями стали земельні, аби збагатити свої гаманці!

До цього обіцяли, що спочатку реалізують проєкт і тільки потім буде прийнято рішення 
щодо можливості продажу. В черговий раз, Боярська міська рада на чолі із Олександром 
Зарубіним говорить одне, а робить зовсім інше. Виникає питання, чому коли потрібно 
було оперативно вживати заходів по боротьбі з пандемією коронавірусу, то позачергову 
сесію не могли зібрати 2 тижні, а коли потрібно прийняти рішення про продаж землі, то 
сесію зібрали за ніч! То чому ж на позачерговій сесії на вулиці приймали таке важливе 
рішення? Залишається лише здогадуватись...

До того ж, як зазначають присутні на сесії, жителям міста слова не надавали, а «незруч-
ні» питання пропускали повз вуха. 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
під час  пленарного засідання позачергової  67 сесії Боярської міської 

ради VІІ скликання 9 квітня 2020 року

№ ПІБ

4. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ:

8. Про надання 
дозволу ТОВ «Вейст 
Еко Менеджмент» 
на викуп земельної 
ділянки на території 
Боярської міської ради

Зарубін Олександр Олександрович ЗА
1. Арчаков Андрій Миколайович ЗА

2. Боднюк Олександр 
Володимирович ЗА

3. Борецький Олександр 
Петрович ЗА

4. Васильчук Ірина Володимирівна ЗА
5. Васькевич Валентин Петрович ЗА
6. Виборна Зоя Анатоліївна ВІДСУТНЯ
7. Гурнак Людмила Дмитрівна ВІДСУТНЯ
8. Добрівський Тарас Григорович ПРОТИ

9. Дюльдін Олександр 
Валентинович ЗА

10. Ірклієнко Сергій Петрович ЗА
11. Ковальов Андрій Вікторович ЗА
12. Коржова Валентина Миколаївна ЗА

13. Косяченко Олександр 
Борисович ВІДСУТНІЙ

14. Лавріненко Любов Степанівна ВІДСУТНЯ
15. Марценюк Віктор Миколайович ВІДСУТНІЙ
16. Матейко Анатолій Васильович ЗА
17. Михайлова Стелла Євгенівна ВІДСУТНЯ

№ ПІБ

4. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ:

8. Про надання 
дозволу ТОВ «Вейст 
Еко Менеджмент» 
на викуп земельної 
ділянки на території 
Боярської міської ради

18. Михальов Євген Валентинович ЗА
19. Мірзаєв Анатолій Наріманович ЗА
20. Назаренко Андрій Олегович ПРОТИ
21. Панюта Віктор Іванович ЗА
22. Петров Олександр Євгенович ЗА
23. Подзіраєва Тетяна Євгенівна ЗА

24. Рашковський Геннадій 
Олександрович ЗА

25. Рибіннік Ігор Валерійович ЗА
26. Романченко Ольга Ігорівна УТР.

27. Рябич Олександр 
Миколайович ЗА

28. Сафонов Володимир 
Михайлович ЗА

29. Сидор Олег Степанович ЗА

30. Слободюк Олександр 
Миколайович ВІДСУТНІЙ

31. Скочинська Юлія 
Володимирівна ПРОТИ

32. Скринник Олексій Григорович ЗА
33. Старкова Олена Іванівна ПРОТИ
34. Юрченко Віталій Васильович ЗА

У Боярці все залишається стабільно: замість того, щоб розвивати місто, відкривати нові 
підприємства, законно наповнювати бюджет, народні обранці готові лише продавати та 
"проїдати" отримані кошти, не задумуючись що далі.

КОРУПцІйНА СКЛАдОВА
Викликає багато запитань сама компанія – ТОВ «ВЕЙСТ ЕКО МЕНЕДЖМЕНТ», якій Зарубін 

спершу віддав в оренду землю, а тепер і хоче продати. Компанія була зареєстрована лише 
28 жовтня 2019 року, а вже через 3 місяці БМР за ініціативи Зарубіна, надає їй царський 
подарунок у вигляді дозволу оренди 8 га землі на 49 років по вул. Білогородській. Фірма 
не має досвіду не тільки з такої небезпечної діяльності, як сортування чи утилізація сміт-
тя, а взагалі ніяк не заявила про себе на ринку та не здійснювала жодної господарської 
діяльності. Тобто це – фірма-«пустишка»! 

ВИПИСКА З дЕРжРЕєСТРАцІї

В Європі компанії, які займаються такою діяльністю, мають великі статутні фонди, сотні 
та тисячі співробітників, фахівців, десятки одиниць техніки. А у нас створили фірму-ну-
льовку для своїх людей, без досвіду роботи  і хочуть заробити на боярчанах, та ще й за 
рахунок нашого здоров’я! Тож, чи зможе дороговартісний проєкт реалізувати компа-
нія, яка існує лише декілька місяців, зі смішним статутним капіталом і тільки на папері? 
Питання з очевидною відповіддю.

Ба більше, ТОВ зареєстровано за адресою: м. Боярка, вул. Соборності, 36. Якщо хто не знає, 
то саме за цією адресою знаходиться ПАТ «Іскра». Це товариство фігурує в оборудці з майже 
3,5 га під висотну забудову в центрі Боярки, де право на зведення житла отримала фірма ро-
дички кума міського голови Зарубіна пані Алімова. По дуже схожій схемі, так само на 49 років 
і на пільгових умовах. Як ви розумієте, вона ніколи раніше будівництвом не займалася.

Можемо припустити, що власники ТОВ «ВЕЙСТ ЕКО МЕНЕДЖМЕНТ» Олександр Сотніченко 
та Віталій Драган добре знайомі з власником заводу «Іскра» Костянтином Барановим. Бо чи 
можна так просто отримати дозвіл на реєстрацію фірми за адресою заводу? 

Документів і самого проєкту договору із закріпленими зобов’язаннями інвестора гро-
мада не бачила, не було публічного обговорення та конкурсу, глибокого вивчення питан-
ня, розрахунків і обґрунтувань. 

Перелік рішень прийнятих на пленарному засіданні позачергової 67 сесії 
Боярської міської ради 7 скликання від 9 квітня 2020 року

№
п/п № рішення Назва документу

1. № 67/2522 Інформація про пандемію коронавірусу  Covid -19   в   м. Боярка.

2. № 67/2523 Про внесення змін до Регламенту Боярської міської ради VІІ скликання.

3. № 67/2524 Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям м. Боярка в новій редакції.

Земельні питання

1.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  м. Боярка:

4. № 67/2525 Ропій О.І. Вул. Печерська, 37 0,0602 га

5. № 67/2526 Сутир Т.Х., Сутир А.В., Поливяна Н.М. Вул. Будівельна, 6 0,06 га

6. № 67/2527 Руда Н.В., Руда О.А. Вул. Шевченка, 30 0,10 га

7. № 67/2528 Романюк В.В. Вул. Покровська, 30 0,0349 га

8. № 67/2529 Ярина Ю.В. Вул. Сєдова, 50/31 0,0155 га

9. № 67/2530 Жарська С.І. Вул. Грушевського, 47/4 0,0324 га

2.  Про затвердження схеми поділу земельної ділянки та надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  м. 

Боярка:

10. № 67/2531 Павленко А.В. Вул. Бульварна, 73 0,0305 га

11. № 67/2532 Приживаров Л.С. Вул. Вокзальна, 21 0,0160 га

3. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в  м. Боярка:

12. № 67/2533 Прядко Л.Б. Вул. Мічуріна, 3 0,0087 га (ОСГ)

13. № 67/2534 Руда Н.В., Руда О.А. Вул. Шевченка, 30 0,0092 га (ОСГ)

14. № 67/2535 Цибенко В.В., Железня Н.Я., Цибенко М.С. Пров. Притвірський, 14 0,0299 га

   4. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок на території  м. Боярка: 

15. № 67/2536 ТОВ «Ліспромсервіс» Вул. Шевченка, 193 0,15 га

5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)  м. Боярка: 

16. № 67/2537 Москалик З.В. Вул. Шевченка, 164 0,0655 га

17. № 67/2538 Іванчук Г.І. Вул. Шевченка, 101 0,0401 га

18. № 67/2539 Богданенко О.І. Вул. Фестивальна, 11 0,0590 га

19. № 67/2540 Шуляківська Т.О. Вул. Січових Стрільців, 21 0,0327 га

20. № 67/2541 6. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Боярської міської 
ради

7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в короткострокову оренду терміном на 1 рік в м. Боярка:

21. № 67/2542 ТОВ «Лілея» вул. Гоголя, 52-б 0,0130 га

22. № 67/2543 8. Про надання дозволу тОв «вейст еко менеджмент» на викуп земельної ділянки на території Боярської міської ради

5 питання порядку денного

23. № 67/2544 «Про внесення змін до рішення чергової 63 сесії Боярської міської  ради VII скликання  від 19.12.2019 року  № 63/2319 “Про 
місцевий  бюджет міста Боярка на  2020  рік ”»

тОв вем
LIMITED LIABILITY COMPANY WASTE EKO MANAGEMENT (LLC WEM)

Анкета

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 10.04.2020)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ВЕЙСТ ЕКО МЕНЕДЖМЕНТ

Скорочена назва ТОВ "ВЕМ"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY WASTE EKO 
MANAGEMENT (LLC WEM)

Статус юридичної особи
 (cтаном на 10.04.2020) Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 43311477

Дата реєстрації 28.10.2019 ( 5 місяців)

Уповноважені особи СОТНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Розмір статутного капіталу 100 000,00 грн.

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:

38.32 Відновлення відсортованих відходів

Інші:
38.11 Збирання безпечних відходів 
38.12 Збирання небезпечних відходів 
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів

ВСІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Контактна інформація Адреса: 08154, Київська обл., Києво-Святошинський район, 
місто Боярка, ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ , будинок 36
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Цікавий факт, що у Львові зареєстроване підприємство-клон «Ековей Вейст 
Менеджмент». Як і боярське ТОВ «Вейст Еко Менеджмент» займається вивозом і захоро-
ненням твердих побутових відходів.

Львівська компанія з практично тотожною назвою, як у боярського ТОВ, стає перемож-
цем у численних тендерах на вивіз і захоронення відходів. Географія досить широка. Це 
Львів і Львівська область.

Відомо, що запланована 
потужність підприємства, 
яке хочуть звести на 8 га 
землі біля Білогородського 
кругу, щонайменше в 50 ра-
зів більша, ніж того потребує 
Боярська громада, навіть у 
розрізі крупної об’єднаної 
територіальної громади. До 
того ж дивним видається і 
факт, що в компанії, яка іс-
нує лише 3 місяці, змінюють 
власника. 

Точніше, із керівників забирають Драгана Віталія 
Валентиновича, який є також засновником ТОВ «Імпекс-
Вест», зареєструваного у Львівській області. Примітно, 
що між підприємством Драгана та львівською компані-
єю «Ековей Вейст Менеджмент» чимало спільного: оби-
дві працюють на суміжниому ринку послуг у Львівській 
області, у них співпадають види діяльності (торгівля ав-
томобілями і легковими автотранспортними засобами, 
торгівля деталями і приладдям для автотранспортних 
засобів, технічне обслуговування та ремонт автотран-
спортних засобів), зареєстровані обоє на Львівщині. 
Можливо, саме через це співзасновника тихенько «прибрали», аби не привертати зайвої 
уваги? При чому, у лютому 2020 року Драган виходить із співзасновників ТОВ "Вейст Еко 
Менеджмент" і того самого місяця реєструє нове підприємство – «Імпекс-Вест».

Всі ми добре пам`ятаємо про численні скан-
дали із львівським сміттям після трагедії, що 
сталася на полігоні у 2016 році. Тоді пожежу 
локалізовували 3 дні, а під час обвалу сміття 
загинуло троє пожежників. Зараз фірма, якій 
Зарубін продає землю, дуже схожа, фактично 
як брат-близнюк, на львівську. То чи може це 
означати, що ми матимемо другий «львів-
ський полігон» у себе під вікнами!? Прикро, 
що через бажання наживитися Боярку хочуть 
перетворити у велике сміттєзвалище.

РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА 
ЕКОЛОГІчНОї КАТАСТРОфИ

Горезвісне рішення горекерманичів має 
всі шанси згубно вплинути на довкілля; сюди 
везтиме відходи половина організацій об-
ласті. Відтак, є  величезна загроза, що пові-
тря, ґрунти, підземні води, а з часом і річка 
Ірпінь почнуть забруднюватись важкими ме-
талами та сполуками, які є дуже шкідливі для 

здоров’я людини. Не виключено, що у багатьох криницях вода стане непридатною для 
вживання.

Потрібно розуміти, що на сміттєсортувальній станції відбиратимуть лише  кілька скла-
дових, а решту будуть захоронювати якраз на виділених 8 га у нас під носом. Боярка от-
римає величезний полігон відходів прямо в місті! А це спричинить виділення шкідливих 
газів, потрапляння небезпечних хімічних елементів у підземні води. Ситуація призведе 
до екологічної катастрофи та перетворить Боярку у місто-смітник. Передача Боярською 
міською радою 8 га землі в оренду на 49 років під приховане сміттєзвалище, а ще гірше її 
продаж – це злочин проти всіх містян.

Наша Боярка має всі шанси перетворитися на другі «львівські» Грибовичі: люди, котрі 
живуть неподалік цього «сміттєвого монстра», постійно скаржаться на недомагання, хво-
роби, пов’язані зокрема з дихальними шляхами; вони перестали пити воду з криниць, 
бо в ній багато токсичних елементів. З офіційного висновку Держекоінспекції: «У ґрунтах 
у зоні полігону «Збиранка» виявили підвищений вміст азоту амонійного, нітратів, хло-
ридів, кобальту, марганцю, свинцю, нафтопродуктів, кадмію, цинку…». Багато з цього 
– потужні канцерогени, тож в результаті такої нефахової реалізації проєкту показники 
хворих онкологією будуть зростати. 

Боярка і так періодично задихається від диму і смороду. Через те, що на території ко-
лишньої комунальної котельні «Декоративні культури» влада організувала несанкціоно-
ваний полігон ТПВ, а періодично ще й спалюють сміття замість того, щоб його вивозити 
(за що ми, до речі, платимо чималі гроші).

ПОТРІБНО ВИРІшУВАТИ ПИТАННЯ З УТИЛІЗАцІєю!
Питання зі сміттям потрібно ви-

рішувати через утилізацію відходів. 
Адже з кожним роком їх накопичу-
ється все більше і більше. Але не 
шляхом створення величезного 
сміттєзвалища! Це – шлях до еко-
логічної катастрофи. У смітті, що 
викидають люди, 60% – це органічні 
відходи, які будуть тут же захороню-
ватись. А тепер уявіть – на 8 га землі 
в межах міста будуть захоронені ор-
ганічні (і не тільки) відходи не лише 
з Боярки, а і з усієї округи! Під фасадом «сміттєсортувальна станція» міський менеджмент 
хоче, фактично, організувати полігон в межах міста, прямо біля наших осель. 

Більшість мешканців нашого міста усвідомлює проблему і готова розглядати варіанти її 
вирішення, але не шляхом створення полігону ТПВ прямо в місті. Питань багато: Чому не 
було обговорення дуже актуального питання з боку навіть ключових профільних депутат-
ських комісій? Чому не відбулися громадські обговорення щодо технологій, які там вико-
ристовуватимуть? Чому немає тексту договору між міською радою та підприємством, де 
прописані гарантії? Чому відсутні економічні розрахунки? Чому немає аналізу впливу на 
екологічний стан? 

СПИСОК дЕПУТАТІВ, ЯКІ ГОЛОСУВАЛИ ЗА цЕ ГАНЕБНЕ АНТИНАРОдНЕ РІшЕННЯ

Приймати такі важливі рішення, навіть не поцікавившись думкою громади – чергова 
неповага від Зарубіна і його «облич», їхнє бажання вчергове заробити на боярчанах. Але 
в якій Боярці будуть жити наші діти – вирішувати нам, а не тимчасовому меру та парі 
десятків депутатів, які вже давно зрадили інтереси громади.  На щастя, чимало народних 
обранців залишились з громадою і за це ганебне рішення не проголосували. 

Час діяти!
василь ОстРОзЬКиЙ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАдА КИїВСЬКОї ОБЛАСТІ
Сесія: Пленарне засідання чергової 65 сесії Боярської міської ради VII скликання.

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ ГР-62 від 27.02.20 11:05:02
Про передачу на умовах оренди терміном на 49 років земельної ділянки в м. Боярка: вул. Білогородська. 
№ ПІБ Результат
1. Арчаков Андрій Миколайович Не голосував
2. Боднюк Олександр Володимирович За
3. Борецький Олександр Петрович За
4. Васильчук Ірина Володимирівна За
5. Васькевич Валентин Петрович За
6. Дюльдін Олександр Валентинович За
7. Ірклієнко Сергій Петрович За
8. Ковальов Андрій Вікторович За
9. Марценюк Віктор Миколайович За

10. Матейко Анатолій Васильович За
11. Михайлова Стелла Євгенівна Утримався
12. Михальов Євген Валентинович За
13. Мірзаєв Анатолій Наріманович За
14. Назаренко Андрій Олегович Утримався

№ ПІБ Результат
15. Панюта Віктор Іванович За
16. Петров Олександр Євгенович За
17. Подзіраєва Тетяна Євгенівна За
18. Рашковський Геннадій Олександрович За
19. Рибіннік Ігор Валерійович За
20. Романченко Ольга Ігорівна Утримався
21. Рябич Олександр Миколайович За
22. Сафонов Володимир Михайлович За
23. Скринник Олексій Григорович За
24. Старкова Олена Іванівна Проти
25. Юрченко Віталій Васильович За
26. Зарубін Олександр Олександрович За
27. Сидор Олег Степанович Утримався
28. Скочинська Юлія Володимирівна

вЧеНі застерігають: 
сміттєзвалища небезпечні для здоров’я
в рамках дослідження, італійські науковці вивчали самопочут-
тя понад 242 тис. людей, що жили на відстані до 5 км від одного з 
дев’яти звалищ в регіоні лаціо з центром у Римі. вони зробили ви-
сновок – той, хто живе по сусідству зі сміттєзвалищем, мусить бра-
ти до уваги: для нього, ймовірно, зростає ризик набути проблеми з 
дихальними шляхами і навіть рак легень. 

Франческа Маталоні та її колеги з 
регіональної служби охорони здо-

ров’я в Лаціо знайшли нові докази: 
принаймні деякі звалища викидають в 
повітря шкідливі речовини, що можуть 
зіпсувати стан здоров’я людей, які жи-
вуть поблизу. Погано на здоров’я лю-
дей можуть впливати гази, що випаро-
вуються зі смітника, та інші речовини, 
які забруднюють повітря.

Вчені порівняли, чи випаровування сір-
ководню (H2S) зі звалищ та установ для 
спалювання відходів пов’язані з певними 
захворюваннями та передчасною смер-
тю людей. Завдяки сильному запахові 
токсичний газ став маркером інших газів, 
що випаровується зі звалища.

Як констатують дослідники, аналі-
зи виявили сильний взаємозв’язок між 
вмістом сірководню (маркера всіх ре-
човин, що випаровуються зі звалища та 
забруднюють повітря) і захворюваннями 
дихальних шляхів, зокрема, й смертей 

внаслідок раку легень. Причиною таких 
симптомів може бути вдихання отруйних 
речовин, мікроорганізмів, аерозолів по-
лігону та диму від спалювання сміття.

В середньому ризик захворіти в піддо-
слідних був на 20% вищим, ніж зазвичай. 
Передусім збільшилася кількість випад-
ків дитячої госпіталізації у зв’язку з про-
блемами з диханням.

Науковці встановили: частота появи 
дихальних захворювань у сусідів дев’яти 
звалищ зростала з наближенням їхньо-
го помешкання до смітника та зі збіль-
шенням вмісту сірководню в повітрі. Ця 
кореляція зберігалася навіть тоді, коли 
науковці враховували й інші ймовірні 
чинники: дорожній рух, забруднення 
твердими частинками чи соціально-еко-
номічні відносини піддослідних. Також 
дослідники наполягають, що конче не-
обхідні додаткові дослідження, які б роз-
кривали зв’язок між життям по сусідству 
зі сміттєзвалищем і раком легень.

На Білогородку
сміттєзвалище

Боярка Коло

На Київ
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лавРіНеНКО 
любов степанівна, 
депутат Боярської 
міської ради 
7 скликання

ДОлгОва 
Наталія миколаївна, 

член виконавчого 
комітету Боярської 

міської ради, волонтер, 
правозахисник

«Як відомо, 9 квітня відбулося засідання поза-
чергової сесії міської ради. Згідно регламенту 
роботи міської ради, під час введення надзви-

чайної ситуації позачергову сесію можна скликати лише 
в разі необхідності погодження питань, від яких зале-
жить забезпечення життєдіяльності міста, життя і здо-
ров`я містян. Але аж ніяк не земельні питання. 

Коли ж отримала на електронну адресу порядок ден-
ний сесії, відверто обурилася. Як показав порядок ден-
ний, саме заради земельних питань і була скликана по-
зачергова сесія. 8-й пункт – надання дозволу на викуп 
земельної ділянки ТОВ "Вейст Еко Менеджмент" на те-
риторії Боярької міської ради (БМР). Нічого не було на-
писано, чи це сміттєсортувальна лінія, який конкретно 
розмір тієї земельної ділянки, все якось завуальовано 
і не чітко. Мене це насторожило. А ще й попереднього 
обговорення не було.

Зателефонувала своєму колезі, депутату БМР 
Олександру Борецькому і він мені повідомив, що напе-
редодні, 8-го квітня, була проведена земельна комісія. Я 
особисто завжди беру учать у засіданнях профільних ко-
місій, є активним депутатом. Мене обурило те, що про за-
сідання земельної комісії ніхто не знав, нікого не повідо-
мили, анонс не був розміщений ніде! Він же запевнив, що 
все обговорено, вирішили підтримати, а «кнопкодавам» 
залишається лише проголосувати. Думка ж інших депу-
татів нікого не цікавила! Сказати, що це мене образило 
– нічого не сказати. За 4 роки жодного разу не кнопкода-
вила і не прийшла на сесію, до якої не була підготовлена. 
Відвідую усі комісії, погоджувальну раду і ЗАВЖДИ знаю, 
за які рішення голосую. Матеріалів по цій сесії і конкрет-
но по земельних питаннях мені не надали, не долучили 
до комісій, абсолютно нічого не повідомили про якийсь 
там меморандум із фірмою, якій хочуть продати більше 8 
га землі. Саме тому я свідомо прийняла для себе рішення 
не йти на цю ганебну сесію, аби не плюндрувати своє ім‘я.

Наголошую, я не підтримала і не підтримую рішення 
про передачу в приватні руки величезної земельної ді-
лянки під сумнівний проєкт. На всі «аргументи» діючого 
міського голови не погоджуюсь. 

Виступаю категорично проти продажу землі! Особливо, 
без погодження із громадою та під незрозумілі цілі. 
Якщо землю продадуть, то ми не матимемо жодних ва-
желів впливу на комерційну структуру, нового власника 
землі. Вони зможуть у себе на приватній власності ро-
бити, що захочуть, будувати все, що захочуть, хоч сміття, 
хоч смолу вивозити. Можуть запросто змінити цільове 
призначення. До речі, на пряме запитання Зарубіну, чи 
буде зміна цільового призначення – він відповіді не дав! 

Ось так тихенько, під час епідемії  коронавірусу, протя-
гується продаж землі цьому товариству. Наскільки мені 
відомо, Боярка буде сюди вивозити сміття лише на 20% 
потужностей сміттєсортувальної станції (якщо вона там 
буде), а решту 80% будуть заповнювати відходами зі всі-
єї області, із сусідніх областей, навіть зі Львова! Це буде 
сміттєзвалище, як у Львові! Така «перспектива» мене 
відверто лякає!»

тоЧКа зору

«Вивезення, утилізація і пе-
реробка сміття є особли-
во гострою проблемою 

на теперішній час у нашому місті. 
За 2019 рік з Боярки було виве-
зено майже 12 500 тонн твердих 
побутових відходів та іншого сміт-
тя на полігон у Васильківському 
районі. Це дуже витратна, але 
вкрай необхідна робота по забез-
печенню життєдіяльності міста. 
Що важливо знати, жоден кіло-
грам з цієї багатотонної маси не 
був перероблений чи повторно 
використаний. Рано чи пізно такі 
полігони-звалища мають закрити-
ся, тому проблема утилізації та пе-
реробки сміття вкрай актуальна. 
Факт, що потрібно шукати шляхи її 
вирішення, бо інакше ми всі пото-
немо у купах сміття. 

Нещодано, як грім серед ясно-
го неба, Бояркою прокотилася 
новина – наші народні обранці 
на чолі з Зарубіним задумали 
будівництво сміттєсортувальної 
станції. Та весь цей проєкт з на-
чебто хорошими намірами пере-
творився в один-єдиний коруп-
ційний скандал. Як стало відомо 
пізніше, весь цей шум навколо 
сміттєсортувальної станції став 
дуже незручним для наших мож-
новладців. 

Трішки фактів. На черговій 
65 сесії Боярської міської ради 
(БМР) 27 лютого цього року де-
путатами було прийнято рішен-
ня про передачу ТОВ "Вейст Еко 
Менеджмент" на умовах оренди 
терміном на 49 років земельної 
ділянки площею 8,188 га по вул. 
Білогородській під розміщен-
ня "мобільного комплексу для 
сортування та переробку відхо-
дів". Про ці плани нашої мерії не 
було ні повідомлення у ЗМІ, ні 
громадського обговорення, ні 
жодних консультацій з жителями 
міста. Не роз’яснили (а по зако-
ну повинні), якого рівня буде це 
сортування, чи буде побудована 
бетонна подушка, що унеможли-
вить потрапляння інфільтратів у 
землю, чи буде це підприємство 
екологічно безпечне для містян? 
Є реальні загрози, що сміття, яке 

можливо переробити, із загаль-
ної маси виокремлюватимуть, 
що приноситиме прибуток орен-
дареві, а інше залишиться догни-
вати та розкладатися на звалищі  
в якихось декількасотметрах від 
житлових будинків. 

Взагалі, таємничість – це "фішка"  
теперішнього нашого мера. Не 
пройшло і півтора місяці з момен-
ту передачі вказаної земельної 
ділянки в оренду, як новий таєм-
ничий сюрприз від депутатів    –  
8  квітня розпорядженням мера 
Зарубіна скликається позачер-
гова сесія БМР на 09.04.2020 
року, де у блоку земельних пи-
тань заховалася чергова таєм-
ниця: "про надання дозволу на 
викуп земельної ділянки на те-
риторії Боярської міської ради 
тому ж таки ТОВ "Вейст Еко 
Менеджмент" площею 8,188 га. 
Не буду акцентувати увагу на 
тому, що розгляд земельних пи-
тань не відноситься до першо-
чергових, заради яких потрібно 
терміново скликати позачерго-
ву сесію. Не буду говорити про 
порушення регламенту роботи 
Боярської міської ради та цілу 
низку порушень чинного зако-
нодавства. Хочу лише запитати 
наших депутатів (22 проголосу-
вали за це рішення) – чому ви, де-
путати, представники громади, 
замість того, щоб захищати інте-
реси ваших виборців, так циніч-
но розпродаєте те, що належить 
кожному жителю міста? Чому ви 
не думаєте про прийдешні по-
коління? Чому ви не хочете роз-
вивати своє місто, створювати 
робочі місця? Адже можна було 
би створити комунальне підпри-
ємство і на цій землі заробляти 
кошти для громади, а не прода-
ти, "проїсти", щоб після вас "хоч 
потоп".

І ще одне питання, яке літає у 
повітрі. Що буде після продажу 
на цій землі – сміттєзвалище як у 
Крюківщині, сучасний комплекс по 
переробці сміття як у Відні (дуже 
сумніваюсь), чи багатоповерхівки 
як в Ірпіні? Адже приватна влас-
ність – що хочу те й будую?!!!!»


