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ПРОТОКОЛ 
громадських слухань щодо

Розміщення бітумної-емульсійноїустановки та установки для 
виготовлення полімер модифікованого бітуму на земельній ділянці, що знаходиться у  
Вінницькій області, Вінницького району по вул. Київська,1 смт. Стрижавка.

(реєстраційна справа в Єдиному реєстрі з Оцінки впливу на довкілля 20198304436) 
Приміщення музичної школи смт. Стрижавка, вул.40-річчя Перемоги,5

14.11.2018р. смт. Стрижавка

Початок об 10.00

Присутні:
Учасники громадських слухань у кількості 29 осіб згідно із журналом (відомістю) 

реєстрації учасників, що є невід’ємним додатком до цього протоколу.
Порядок денний:
1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.
2. Доповідь суб’єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на 

довкілля, доповіді інших учасників.
3. Запитання до доповідачів та відповіді.
4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).
5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування 

зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.
Слухали:
1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських 

слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, він уповноважений головувати на 
громадських слуханнях.

2. Роз’яснення головуючого мети і процедури проведення громадських слухань, 
процедуру врахування зауважень та пропозицій громадськості під час видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

3. Враховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань головуючий 
оголосив порядок денний та встановив такий регламент:

на вступне слово головуючого — до 5 хв.;
на доповідь суб’єкта господарювання — до 15 хв.;
на кожну з співдоповідей — до 5 хв.;
відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом — 

до 5 хв.;
на зареєстровані виступи в обговоренні — до 5 хв.;
на інші виступи в обговоренні — до 5 хв.;
на підбиття підсумків та закриття слухань — до 7 хв.
2. Доповідь суб’єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на 

довкілля, доповіді інших учасників.
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Слухали: Директора TOB «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» - Ткача В.О., який 
повідомив про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля щодо 
Розміщення бітумної-емульсійноїустановки та установки для виготовлення полімер 
модифікованого бітуму на земельній ділянці, що знаходиться у  Вінницькій області, 
Вінницького району по вул. Київська,1 смт. Стрижавка.
Зазначив, що підприємство здійснює виробничу діяльність на екологічно чистому 
пальному та використовує сертифіковане устаткування.

Інженера - еколога - Танасійчук М.А., яка зазначила, що об’єкт проектування 
знаходиться в промисловій зоні на території Стрижавського гранітного кар’єра. Також 
наголосила, що розглядається саме розміщення бітумної-емульсійної установки та 
установки для виготовлення полімер модифікованого бітуму, а не асфальтобетонної 
установки.

Установка складається з ємкісних закритих споруд з повітряними клапанами без 
димових трубопроводів, а лише дихальні клапани, тому на повітря вплив мінімальний .

Більш докладно стосовно технології виготовлення бітумно-емульсійної продукції 
доповів технолог Гайдаєнко В. М. він розповів про місце розташування установки, 
комплектування установки, про компоненти, які використовуються при виготовленні 
бітумно-емульсійної продукції, саме кислота, бітум, розчинник, емульгатор, стабілізатор, 
дизпаливо.

Всі компоненти зберігаються в закритих ємностях. Переливаються за допомогою 
насосів. Обладнання відповідає технічним та експлуатаційним характеристикам.

Інженер еколог зазначила, що було визначено 6 контролюючих точок. Згідно 
проведених Державною установою - Вінницьким лабораторним центром МОЗ України 
замірів на межі СЗЗ шумове навантаження, вібрація менша за допустимі норми. 
Концентрація забруднюючих речовин не перевищує допустимих значень.

3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання 
незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи у
письмовій формі після їх завершення)*

№ Запитання до доповідачів (із зазначенням 
особи, що їх подає)

Відповідь, якщо надавалася 
(із зазначенням особи, що її надає)

Питання із зали людини , яка 
відмовилась назвати себе -  «Яке 
призначення продукції?» Як давно 
працює підприємство?

А куди стоки? Чим підігрівається ?

Питання із зали людини , яка 
відмовилась назвати себе -

Якщо присутні кислоти то станція 
нейтралізації якась є? Відходи від кислот 
треба утилізувати ?

Забір води звідки буде?

СЗЗ накриває будинки ?

Відповідь технолога Гайдаєнко В. М. - 
продукція призначена для будівництва 
доріг, асфальтобетонного покриття .
3 цього року.
Стоки відсутні. Дизпаливом. Пальник на 
дизельному паливі. Установка дизпалива 
споживає біля Юл/годину. Вода 
використовується циклічно, Вода не 
зливається.
Ми нейтралізуємо кислоту сіллю.
Немає необхідних потужностей для 
створення станції. У підприємства є 
договір з ліцензованим підприємством . 
Відповідь інженера - еколога 

Танасійчук М. А.
Поверхневий забір води.
Не накриває, концентрація 

забруднюючих речовин на межі СЗЗ 
(взята із Звіту).
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Питання з приводу податків.

Питання громадянки із зали, яка не 
назвалась:

До будинку 570м від крайніх 
точок підприємства. Яка на межі СЗЗ 
підприємства концентрація 
забруднюючих речовин?

Пропозиція головуючого Геруса Д. П.
Г . »

Питання голови селищної ради

Короленко Т. А.

« Що підприємство зробило для 
розвитку Стрижавки?»

Пропозиція голови селищної ради 
- необхідно об’єднатись з іншими 
підприємствами, які знаходяться на 
території селищної ради і зробити одну, 
дві вулиці. Зробити вклад в розвиток 
Стрижавки.

Пропозиція Якімцева В.В.

Питань багато, стосовно глибини 
залягання грунтових вод ,, зменшення 
СЗЗ. До кінця проведення громадського 
обговорення звіту з ОВД від громади 
смт. Стрижавки будуть надані 
відповідні пропозиції._________________

З січня місяця з підприємства будуть 
надходити податки в Стрижавську 
селищну раду.

Згідно проведених ДП Вінницьким 
лабораторним центром МОЗ України 
замірів забруднюючих речовин :
Суміш насичених вуглеводнів-0,0045 
мг/мЗ при ГДК -  1;
Ангідрид сірчистий 0, 23 при ГДК- 0,5. 
По іншим речовинам значно нижче 
допустимих.

Підприємство почало роботи в 2017 році 
до введення в дію закону України « Про 
Оцінку впливу на довкілля». Дозволу на 
роботу не було. Пройшла зміна 
юридичної назви, що вимагає 
переоформлення документації. 
Попередня назва «Захід Граніт Сервіс».

ТОВ «АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП» 
єдине підприємство, яке дозволило 
екоінспекції із лабораторним центром із 
Львова провести заміри.

Зібрати депутатів і зацікавлену громаду 
запросити лабораторний центр провести 
додатково заміри.
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Питання міцевого депутата 
Захаревича М. М.. -«  Які фільтри ви 
використовує підприємство»? Виходить 
викидів немає ?

Є охоронна санітарна зона складає 
1км, що треба зробити для її зменшення.

На Вашу думку це нормально, 
якщо підприємство буде на відстані 400м 
від будинку, виробництво має 
знаходитись на відстані 1 км.

Відповідб інженера -еколога 
Танасійчук М. А:

« Фільтра використовуються при 
розміщенні асфальтобетонної установки, 
а ми розглядаємо бітумно-емульсійн у 
установку, де фільтра не передбачені»

У нас є інформація про нашу 
асфальтобетонну установку . В 
асфальтобітумних установках 
використовуються фільтра картрижного 
типу ,фільтри міняються щоквартально. 
Ціна фільтра 450 тис. грн.

Пиловловлювання -99,9%.

Підприємство працює над цим питанням 
з інститутом Марзєєва. Зроблено на 50%.

Питання із зали людини, яка не 
назвалась:

г. *
У підприємства є генеральний

план?

Пропозиція місцевого депутата 
Захаревича М. М.

Поставити новітні фільтра і заміряти по 
факту і щоб була відповідальність. Тоді 
не буде скарг.

Із шумної зали пролунала пропозиція 
посунути виробництво. Ми проти щоб у 
нас працювало підприємство .

Відповідь інженера -  еколога 
Танасійчук М. А.

Розміщення підприємства відповідає 
генеральному плану населеного пункту 
смт. Стрижавка, в якому відображені 
СЗЗ підприємств.

Відповідь надала інженер-еколог 
Танасійчук М. А. Ще раз повторюю на 
АБЗ зміна картрижів відбувається після 
кожного випуску продукції у кількості 
50 т. І ми кожний раз платимо 400- 450 
тис. грн. щоб замінити фільтра.

А ми розглядаємо розміщення бітумно- 
емульсійної установки.

Відповідь еколога: громада проти 
підприємства і разом з тим хоче, щоб 
був розвиток населеного пункту.
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Питання із зали людини , що не 
назвалась: « Які є у вас дозволи на 
здійсення діяльності?» Кому і скільки 
ви сплачуєте за оренду землі?

Пропозиція людини із зали, що не 
назвалась: «Землі кар’єра передати до 
Стрижавської селищної ради».

Питання із зали людини, що не 
назвалась: « Будинок знаходиться на 
відстані 600м, викиди в атмосферне 
повітря в межах норм 0,02, Де гарантія , 
що через рік ця цифра не зміниться , не 
стане 0,08 чи 1.

Пропозиція депутата Захаревича М. М.

Можливо щоб підприємство 
співпрацювало із селищною радою 
знайти земельну ділянку, 
зареєструватися на території селищної 
ради. Зробити нове устаткування, з 
новітніми фільтрами.

Це на території кар’єру.

Чи є в генеральному плані ці заводи?

Земельна ділянка була виділена для 
кар’єру, а в генеральному плані заводи 
відсутні.

г »
Депутат Милий О. І.- Громада проти 
заводів.

« У зв’язку із тим, що кар’єр 
використовує землю не за призначенням, 
рішенням сесії селищної ради передати 
землі до Стрижавської селищної ради.

Ганцовська Надія -  або землі забрати у 
кар’єра , або перенести виробництво на 
2км.

Дідик 3. А. -  СЗЗ- 1 км, найближчий 
будинок 650 м., заборонити роботу 
установки.

Пропозиція місцевого депутата 
Захаревича М. М.

« Громада вимагає поставити фільтра 
останнього покоління . Поки не 
встановлять завод працювати не буде»

Питання із зали, людини, що не

Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин є у «Захід Граніт Сервіс».

Сплата -  Кар’єру в розмірі 30 тис грн.

Стосовно податків , то вони будуть 
сплачуватись у місцевий бюджет у 
кількості 50-60 тис. грн.

Пропозиція головуючого проводити 
незалежну експертизу, а при 
необхідності щоквартальні заміри 
атмосферного повітря на межі СЗЗ в 
присутності зацікавлених осіб.

Відповідь Директора:Питання 
розглядається.

Зроблено запит С грижавській селищній 
раді.

Даними слуханнями питання не 
вирішується

На межі СЗЗ немає перевищень.

Відповідь еколога:

«На даній установці фільтра не 
установлюються».
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назвалась: « Яка сумарна кількість 
викидів?» Чи є дозвіл МОЗ на 
зменшення санітарно-захисної зони з 
1км до 600м?»

Пропозиція із зали : провести ще одні 
громадські слухання, щоб громада 
підготувалась.

Пропозиція голови селищної ради 

Короленко Т. А.

Розглянути можливість зміни площадки 
розміщення установки.

На питання « Що раніше було збудовано 
кар’єр чи житлові будинки?» Короленко 
Т. А. відповіла що будинки були 
збудовані раніше.

Останнє питання. «Де можна побачити 
протокол?»

Сумарна кількість викидів від установки 
9т/ рік.

Питання щодо зменшення СЗЗ 
підприємства знаходиться в процесі 
вирішення інститутом М арзєєва.

Головуючий зазначив що немає підстав 
та зазначив що інформування громади 
проводилось шляхом розміщення 
повідомлення про плановану діяльність 
та Звіту з ОВД в газетах , на сайті 
Департаменту та в приміщенні селищної 
ради. Та результатом проведення 
громадського слухання буде звіт про 
громадське обговорення даної 
планованої діяльності із врахуванням 
всіх зауважень і пропозицій громади та 
висновок з оцінки впливу на довкілля.

Відповідь Директора ТОВ 
«АВТОСТРАДА ТРЕЙД ГРУП»

- Ткача В.О

Таке питання розглядається. Установка 
мобільна і може бути перенесена в інше 
місце.

Відповідь головуючого все буде 
розміщено на сайті Департаменту в 
Сдиному реєстрі з ОВД ._______________

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та
відповіді на них)*

№ Зауваження, пропозиція (із зазначенням 
особи, що їх подає)

Відповідь, якщо надавалася (із 
зазначенням особи, що її надає)

Зауваження начальника відділу 
охорони земель та заповідної справи 
Департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів 
Бобошко Ю. М.
Стосовно участі громади в розгляді 
генерального плану населеного пункту 
Стрижавка. Чи ознайомлена громада із 
генеральним планом смт. Стрижавка. Чи 
висловлювали свою громадську позицію

Громада запропонувала не чіпати 
генеральний план.
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стосовно того, що цей документ не має 
права затверджуватись. Оскільки більша 
частина житлової забудови попадає в 
СЗЗ підприємств. Генеральний план 
населеного пункту це документ 
перспективного розвитку . Якщо більша 
частина житлових будинків попадає в 
СЗЗ , то тоді буде розглядатись питання 
щодо винесення розташування 
підприємств далі від забудови.

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок 
урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

Слухали: Після закінчення пропозицій та питань від учасників за підсумками 
проведення громадських слухань, головуючим начальником управління оцінки впливу на 
довкілля, охорони земель та природних ресурсів Департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів Герусом Д. П., громадські слухання було 
закрито.

До протоколу додаються:
1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань 

на _3_ арк.
2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на 2__

арк.
3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли 

протягом громадських слухань, на  арк.
4. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, 

н а  2  арк. , ?
5. Відповіді суб’єкта господарювання на запитання, надані після громадських 

слухань, на _—  арк.

6. Аудіо - та/або відеозапис громадських слухань. 
https://www.voutube■com/watch?v=wAYE0f9leO4&t-146s.
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