
Шановні пане президенте та члени Виконавчого комітету

 Європейського банку реконструкції і розвитку!

Звертається до Вас ініціативна група жителів смт. Іванків, Київської 

області, Україна 

щодо Вашого  рішення профінансувати проект “Ivankiv Biomass”.

Наше місто знаходиться  в зоні, постраждалої від Чорнобильської катастрофи, та розташоване  на 

віддалі всього 50 кілометрів від зруйнованого реактора Чорнобильської АЕС.

У 2012 році ми дізналися,  що безпосередньо під Іванковом мають побудувати електростанцію, яка  

буде працювати, спалюючи місцеву забруднену радіонуклідами деревину в великих об’ємах  - по 

600 тон на добу, тим самим ще більше погіршуючи екологічну ситуацію району.  Це викликало наше 

глибоке занепокоєння та обурення. За роки, що пройшли після катастрофи 86го року, ми відчули на 

собі  вкрай негативні наслідки впливу радіоактивного забруднення, що відобразилось на нас в 

різкому збільшенні хвороб і передчасних смертях наших близьких та рідних людей.  

Влітку  2013 року нам стало відомо про участь ЄБРР у цьому проекті, і 30 липня ми звернулися із 

скаргою до банку (додається). 28 серпня 2013 нам надійшла відповідь від пана Алістера Кларка, з 

якої  стало зрозуміло, що банк розглядає можливість кредитувати даний проект в рамках програми 

USELF, а також те, що банк спирається на інформацію, отриману від замовника проекту, яка 

насправді не відповідає дійсності.  

27 вересня ми зателефонували до київського офісу ЄБРР і довідалися, що рішення про виділення 

кредиту прийняте ще 20 липня 2013. 

Із нетехнічного резюме проекту (non-technical summary), про яке йшлося у листі пана Кларка, ми 

дізналися, що ТОВ «Біогазенерго» 27 червня 2013 року начебто організувало зустріч з 

представниками громади  в кількості 339 чоловік, для ознайомлення з думкою зацікавлених сторін. І 

результатом цієї зустрічі є одностайне схвалення місцевими жителями  розробки і реалізація  

проекту.

Ми, жителі смт Іванків, заявляємо, що така зустріч не організовувалась ні 27 червня ні у інший час.  

Інформуємо вас, що 27 червня насправді відбулося наступне: начальник служби охорони Марук 

М.М.  компанії « Біогазенерго» організував доставку людей  автобусами з іншого регіону (більше 

100 км від нас), дав їм  в руки плакати на підтримку електростанції та вивів до адміністрації. Такі дії 

немісцевих жителів викликали у громади Іванкова обурення, що вилилось у сутички між місцевими 

людьми і чужинцями (фото додається). Тільки зусиллями міліції цей інцидент було нейтралізовано. 

На той час ми не знали, що ці фіктивні громадські збори були потрібні  ТОВ «Біогазенерго» аби  

відзвітувати про виконанням вимоги ЄБРР проконсультуватися із місцевим населенням та отримати 

Ваше схвалення проекту. 

13 вересня 2013 в представництві Європейського Союзу відбулась зустріч між координатором 

сектору енергетики, навколишнього середовища, цивільного захисту Жан-Франсуа Море  та 

представниками громади  Іванкова.  В ході зустрічі,  паном Море та експертами Девідом Д. Корбетт  

та  Василем Зайцем, представникам громади було надано  резюме нетехнічного характеру проекту 

будівництва теплоелектростанції в смт. Іванків , Київської області.

Представники Євросоюзу були впевнені, що місцеві жителі  ознайомлені з цим документом і він 

пройшов обговорення, так само як про це пише пан Кларк. Насправді ж цей документ не тільки не 

обговорювався, він навіть не був представлений  компанією-замовником у місцеві органи влади, та 

не висвітлений  в місцевій пресі, як того вимагають положення цього резюме.  На підтвердження 



своєї заяви, додаємо копію листа від Іванківської селищної ради, у якому офіційно підтверджується, 

що: 

1) До місцевих органів влади (Селищна рада) не надходило повідомлень про проведення у 

червні-липні 2013 зборів громади, а проведений 27 червня 2013 захід – це було  мирне зібрання 

«прихильників ТОВ « Біогазенерго.

2) Резюме  нетехнічного характеру проекту будівництва ТЕС у смт Іванків для оприлюднення 

НЕ НАДАВАЛОСЯ, у зв’язку з чим громаду Іванківської селищної ради НЕ  БУЛО 

ПРОІНФОРМОВАНО. 

3) Відповідь  редакції місцевої газети « Трибуна Праці»  про те, що в 2013 році компанія не 

зверталась до редакції про оприлюднення резюме і не подавала оголошення про проведення 

громадських слухань.

Також додається копія  редакції територіальної газети, де підтверджується  описом її 

кореспондента дій, що відбувались 27.06.2013 року на  центральній площі.:Газета «Трибуна Праці» 

ві 01.07.2013 року.Цитуємо: «Впала у вічі серйозна підготовка до цього «бою» обох сторін конфлікту 

інтересів. Противники ТЕС зібрали на центральну площу Іванкова багато своїх однодумців. 

Інвестори – кілька десятків людей, котрі немовби щиро ратують за будівництво цього об'єкту. Серед 

останніх були жителі Запрудки, а також незнайомі іванківцям громадяни. (Кажуть: мешканці 

Бориспільського району, де ТОВ «Біогазенерго» розпочало свою діяльність раніше). Пристрасті між 

ними змусили співробітників міліції бути готовими, аби не допустити рукоприкладстваH Адже 

найгарячіші  іванківці, крім висловлювання  словесного  обурення,  пробували навіть рвати  

транспаранти, з якими стояли не жителі райцентру.»»

http://www.tribunapraci.com.ua/publikatcii/2011-02-11-21-02-16/15996-pavlo-smovzh.html

За два останніх роки, поки йде будівництво цієї електростанції,  жителі неодноразово збирались на 

акції протесту проти будівництва ТЕС, як на центральній площі, так і перед самою електростанцією 

(фото додається). За ці роки ніхто з господарів-забудовників електростанції, керівництва міста,  не 

зустрічався з місцевими жителями  для вивчення їхньої думки та врахування інтересів громади.  

Ми можемо Вас запевнити, що в нас є відповіді  державних органів, отримані  після перевірок 

будівництва  цієї електростанції, про  порушення, зауваження, недобросовісність в оформленні 

документів та проекту. Оригінали  цих документів ми можемо Вам надати. 

Підсумовуючи вищевикладені факти, ми переконані, що замовник ТОВ « Біогазенерго»  ввів банк у 

оману, а відповідне рішення по кредиту було прийняте на основі недостовірної  інформації.  

Ми звертаємося до Вас із проханням відкликати рішення щодо виділення ТОВ « Біогазенерго» 

кредиту на будівництво Іванківської ТЕС та провести розслідування фактів надання банку 

неправдивої формації.   

Також, ми просимо Вас зобов’язати Вашого клієнта  ТОВ « Біогазенерго»  надати місцевій громаді 

усю екологічну інформацію та провести збори громади для повноцінного обговорення проекту, 

перш ніж робити будь-які кроки із продовження будівництва.  Європейському банку не личить 

«заплющувати очі» на факти порушення прав громадян, банк має бути прикладом у впровадженні 

найкращих європейських практик та демократичних підходів у прийнятті рішень. 

З повагою,

представники громади  смт Іванків.


