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П Р О Т О К О Л  № з
громадських слухань на тему: « Розроблення Детального плану території зміни 

функціонального використання земельної ділянки під будівництво та обслуговування 
культової споруди(резиденції) на вул. Шевченка в м.Бурштин.

від "02" грудня 2016 р.

Місце проведення слухань: актовий зал будинку культури імені Т.Шевченка місто 
Бурштин вул.С.Бандери буд.60.

Присутні:

Учасники громадських слухань членів територіальної громади міста Бурштин 

в кількості 24 осіб (список -  у додатку 1 до цього протоколу).

Головуючий проінформував про суть питання, що виносяться на обговорення та 
порядок ведення слухання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання секретаря слухань.

2. Про розроблення Детального плану території зміни функціонального використання 
земельної ділянки під будівництво та обслуговування культової споруди(резиденції) на вул. 
Шевченка в м. Бурштин розробленого згідно рішенням міської ради № 16/16-16 від
26.08.2016р.

1. Обрання секретаря слухань.

СЛУХАЛИ: Т.Білооку -головного архітектора міста, яка запропонувала обрати 
секретарем громадських слухань Марчук Н.Я.- спеціаліста І категорії 
організаційного.відділу.

1. Про обрання секретаря слухань.

ВИСТУПИЛИ: Карвацький І.3'.,який підтримав кандидатуру секретаря Марчук Н.Я.- 
спеціаліста І- категорії організаційного відділу.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” - 24;

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати секретарем слухань:

Прізвище, ім’я, по-батькові



Марчук Наталія Ярославівна

Головуючий Гулик В.Р. ознайомив присутніх, щодо питання громадських слухань на 
тему: «Розроблення Детального плану території зміни функціонального використання 
земельної ділянки під будівництво та обслуговування культової споруди(резидендії) на вул. 
Шевченка в м.Бурштин згідно розпорядження міського голови №401від і 7.11.2016р.

ВИСТУПИЛИ:

Білоока Т.І., яка ознайомила присутніх з документацією ДПТ на вул. Шевченка в 
м.Бурштин.

Дала роз'яснення, що на вище згаданій вулиці генеральним планом забудови міста не 
визначено призначення та не розроблено детального плану забудови території на земельній 
ділянці площею 0,333га. Діючим генеральним планом міста зазначена ділянка визначена як 
чагарники.

Відповідно до рішення Бурштинської міської ради від 26 серпня 2016 року № 16/16-16«Про 
надання дозвілу на розроблення ДПТ» чоловічому Монастирю « Воплоченного Слова» 
Івано-Франківської Єпархії УГКЦ зміни функціонального використання земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування культової споруди(резидендії) до вимог ДБН Б. 1,1-14- 
2012»Склад та зміст детального плану території» та інших законодавчих та нормативних 
актів України.

Головним архітектором міста було дано роз’яснення щодо процедури подальшого механізму 
затвердження ДГІТ.

Головуючий надав слово для виступу: голові комісії земельної та з питань екології 
Карвацькому 1.3.

Карвацький І.З.- депутат міської ради, який ознайомив присутніх що дана земельна ділянка 
була надана Чоловічому Монастирю «Воплоченого Слова» рішенням міської ради № 
29.17/54-15 від 29 травня 20!5року і висловив думку, що пропоновоне будівництво 
впишеться в зону малоповерхової садибної забудови та прилеглої території громадської 
забудови (жіночого монастиря).

Головуючий надав слово для виступу: представнику від Монастиря сестер Служебниць 
Господа і Діви Марії з Матара сестрі Марії Сліз.

Сестра Марія Сліз роз'яснила потребу будівництва даної культової споруди (резиденції) 
при монастирі для отців-монахів.

Так як до монастиря часто приїзджають представники різних конфесій,владики,гості і прості 
парафіяни, які б мали можливість залишитися на декілька днів для молитви тому їм 
необхідне приміщення окремо від Монастиря сестер Служебниць Господа і Діви Марії з 
Матара, оскільки діяльність сестер незавжди співпадає з їхньою діяльністю та уставом 
життя.

Також сестра Марія Сліз розказала, що в перспективі на даній земельній ділянці вони 
планують встановити Хресну Дорогу. Фінансування будівництва культової споруди будуть 
здійснюватися на благодійні внески різних організацій, парафіян.



Головуючий надав слово для виступу: представнику від громади Чорному Володимиру 
Михайловичу.

Чорной В. висловив думку що дана культова споруда потрібна і прикрасить наше місто.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 24;

“Проти” 0;

“Утримались” 0;

“Не голосували” 0;

“Всього було присутніх жителів під час даного голосування” 24 

УХВАЛИЛИ:

Запропонувати та винести на розгляд чергової сесії Бурштинської міської ради 
затвердити Детальний план території зміни функціонального використання 
земельної ділянки під будівництво та обслуговування культової 
споруди(резиденцн) на вул. Шевченка в м. Бурштин.

Г олова 
слухань

Секретар

слухань

В.Г улик
та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)


