
протокол

громАдських crlyxAн ь громАди

села нФtsФсlлкА I

с. Новосiлка
23.02.2020р.

Порядок денний:

1. Врахування гроr,ilадськсri думrки з приводу дiяльностi ТОВ (Кар'ер

| { овосiлка> , яка пiдлягае оцiнцi впливу на довкlлля,

2, Рiзне.

Присутнi:  староста с, Новосi,лка  А,С, Хрущ, жителi села Новосiлка  125 лrодей

(списки зареестрованtlх лода ються до протоколу в кiлькостi 12 аркуiшiв),

с

3апроrшенi:  iиiськиЙ голова П,В, Савончак

iнiцiатор громадськ,их слухань старс,ста села А, С, Хрущ

1. Слу,хали; Про обрання голови гt] смадських слухань,

Виступили:СавончакП'В.,якиЙзапроilоНуВаВобратиголОВсн]

громадських с,lухань А, С, Хруща,

Вирirлили: Голсвою громадських слухань обрати Андрiя Степановича

Хруша,

За 125, проl,и  0, утримались  0,

2. Слу,хали: Про обрання секретаря громадських слухань,

Вистугtили: А,с, хрущ, який запропонував обрати секретарем

громадських слухань С"М,tЛмагаЙ,

Вирiшили: Секретареrл громадських слухань обрати Шмагай, Свiтлану

t/ lихайлiвчу,

За L25, про,ти  0, утрималось  0,

3. Слухали: Про обрання лiчильноi KoMici'i iроlиадських слухань,

Еистугrи; lt,,:  А, С, Хру,ш, який запропонував обрати в члени лiчильноi

KoMicij М.Б. Петраковську, О,С,} Куравель, А,В,Качора,

Вирiш.rили: Члени лiчильноТ KoMicii:

s



Петра ковська Марiя Богданiвна,

Журавель Ольга Олегiвна,

Качор Андрiй Васильович.

За 125, проти  0, утрималось  0,

4. Слухали: Старосту села А, С, Хруща про порядок денниЙ громадських

слуха н ь:

1. Воахування громадськоi думки з приводу дiяльностi тов

ккар'еР Новосiлка> , яка hiдлягас оцiнцi впливу на довкiлля,

2. Рiзне.

Вйрilлили: 3атвердити порядок ден н ий,

За I25, проти  0, ррималось  0,

5. Слухали. Хруща А. С. про врахування громадсько[  думки з приводу

дiяльностi ТОВ < Кар'ер Новосiлка> , яка пiдлягае оцiнцi впливу на довкiлля,

Виступили: А, С. Хрущ, який довiв до вiдома, що повiдомлення про

плановану дiяльнiсть ТОВ (Кар'€р Новосiлка> , яка пiдлягае оцiнцi

впливу на довкiлля., було розмiщене на дошцi оголошень в

адмiнiстgэати ьнолиу будинку с,Новосiлка 14 лютого, iз дотриманням

гроце.9чри. Однак вiлсутнiй звiт з оцiнки впливу на довкiлля у вiльному

доступi iз можл t,l BicTtc детал iза цii цього повiдомлення,

l,!ееаmuвнuЙ вплuв поляzсt€ в насmупн@му:

 Змег,шення кiлькостi лiсових угiдь призведе до зменшення кiлькостi

кисню, збiльшення вуглекислого газу, можливостi вiдпочйвати в

данiй дiлянцi .лiсу, оздо ро вл юватись,

 На тепиторiт л!су кграбник> , безпосередньо за гiрничим цехом

< Kap'cpv Новосiлка> }  росryть червонокнижнi рослини, зокрема:

пiдсrliжники, прол!ски, про що в дансму повiдомленнi про плив на

дов< iлля свiдоl,ло не вказу€ться (8 пункт ), l{ e вже € шкода довкiллю,

оскiльt,и зцl"щvЬатимуться рослини, якi знаходяться пiд охороноЮ

Ч эрз.rноi кн и гЙ,

 ВiдI+ осrло (4 п,/нкту)) повiдомлення, в ТоВ кКЬр'ер Новосiлка>  працю€

на лэr"ай,]ас близько 60 чоловiк, з якихТiльки прйблизно 20 чоловiк

€ жl4теляl\лt4 се.ца llовосiлка, тодi як у 2018 роцi iз\ I245, що свiдчить

прс t| ] sидкс)п пиннiсть кадрiв i нестабiльну сиryацiю на пiдприемствi,

зна,tна хiлькiсть жителiв села caMi звiльнялися з роботи, посилаючись

на тrlск KepiBH иL{ тва кар'еру"



 Наповнення до мiсцевого бюджеry надходять з державного

бюджетУ в cyMi 1з96 з98 грн (ПflФО, екологiчний, надра) за 2019 piK

9 млн. Ще е мiзерна сyма, враховуючи обсяг каменю, який вивозиться

з надр, що знаходяться в селi Новосiлка,

Виступили: fl.В,Савончак, якиЙ заявив, що BiH проти розширення

пiдприсlчtства, зfuliни категорii i цiльо.вого призначення 
:л": : ,п,"о'

дiлянкtt Гli'lОuiею 16,0 га iз земель лiсового фонду на земл|  для

видобування корисних копалин,

Вистул,лили: З,С,Гелета, який запропонyвав зробити запит на

докумен,гацiiо, щодо подальших HaMlplB виробництва ТОВ < Кар'ер

Новосiлкаll. д також запропонував MlcbKoMy головi дослухатися до

громадського рiшення щодо цього питання, 3апропонував створити

KoMicitc i,ля вiдстеrчеНня даного питання по впливу на довкiлля,

Вистуглиrrи:  А.Т.Гчiаршалок, який заявив, що доП* у* "* rи на розширення

пiдпрлlсмства були висвiтленi для громадськостi 10,02,2020 р, в iHTepHeT

порта,,ii РБКУкраiна, У них вказано, що протягом о,l1лч1] : ,, on',

гро tиа,lсь * icT,b r; iae право на заперечення та оскарження цього,рiшення,

В!н за п llэпон,,,u, о"* , о,u,ися мiськiЙ радi, уповноваженим жителям

села{ кол.лiс:Т}  1,, Bli вiдпОВiднi органи, щоб не допустити розширення

територi'i iiap'ap,/  fез згоди громади села,

Враховуючи вищесказанi пропозицii,

вирiшили: Поовести голосyвання присутнiх на громадських слуханl:ях жителiв

села Новосiлка, lлодо надання згоди на розширення ,"l"U:чii] ??,: : ,О,о

Новосiлка> , за рахунок земель лiсу <  Грабник> , тобто зцiни категорi'i i цiльового

призначення Зеivl€льгlоl дiлхнки площею ] L6,0 га iз земель лiсового фонду на

зепллi для випсбчвачня корисних копалин з подальшими негативними

наслiдкамi, для еко,псгii, навколишнього середовища та довкiлля,

Голосували: За  0, проти  124, утрималися  0,

Вирiшt1,1ли: Створити коtиiсiю для вiдстеження питанн:_.т: ,,,:о""",

пiдприсмства iзмiни категорii i цiльового призначення земельноj дiлянки

площею 16,0 га iз земель лiсового фонду на землi для видобування корисних

копалин У i(lЛi,Кt]С'ri трьох чоловiк:  З,С, Гелета, А,Т,лМаршалок, А,П,Паренюк,

Гоliосува;tи:  За \Z4,

Виступl,,ллиl В,В,Петрик

п.в,савончэ,"l7 взятli! питаННЯ

проти0, утрималися 0,

запропонувала головi Скалатськоi O'|

про недогtущеFiня розширення територil



п iдп р и€мства., u 
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i ВiДП ОВiДН И М

ДОКУМеНТаЛЬНИМ 
СУПРОВОЛ":__,: : : " 

стан дорiг, якими ВИВОЗИТЬ КОРИСНi

2,Рiзне. Обговорювалось 
питання про стан д(

; ; r; ; ""*  пiдпри€мство ТОВ < Кар'ер : : : : : ":  
. новосiлка, якi одноголосно

вирirчили: * , * , о: 
i'f: ; [ fifiil ffi:Н iт]ж* :нffi'; l1п роти HaMiPi в o.ou* l: ;oro 

пiэ изн аче нн я земел bHoi 
^ l| : ": : ": : ""жo* o'i.n "* ,змiни категорir i цiльового "ui,: : : , ; ; , видобування корисних коп

; ; ;л;  лiссlвого * "1i'/ ..: .i.i} ; .ff # О;. виконкомv

розгляНУти н: l зас;даннl '"" 
: "_л; .; г cTa'ocTy села новосiлка разом iз

Зобов язати гчriову CKaltaTcbKo'i ОТГ, старс

HoBocTBopet{ ,, * о,.iuiiп,J,ЙЪ* ч"," 
хiд споави по цьому п танню,

Головуючий громадських слyхань
А, с. хрYщ

С. М. Шмаrай

Секретар громадських слYхань

_= :


