
 

                                                                                                                                                            ДОДАТОК 2 

                                                                                                                                          до Положення 

                                                                           «Про громадські слухання в м. Бурштин та с. Вигівка» 

        

 П Р О Т О К О Л  № 4 

громадських слухань  на тему: 

 

1. «Про внесення змін до містобудівної документації «Детальний план території в м. 

Бурштин під будівництво і обслуговування культової споруди (катехитичний центр) на 

вул. Шевченка». 

__________________________________________________________________________ 

02.06.2021                                                                                                м. Бурштин    

 

 Місце проведення слухань: актовий зал будинку культури імені Т.Шевченка 

вул.С.Бандери.буд.60 м. Бурштин.                          

        Присутні:  Учасники громадських 9, членів  Бурштинської територіальної 

громади  в кількості 7 осіб (список – у додатку 1 до цього протоколу) 

          ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання  голови та секретаря слухань. 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань. 

         3. Ознайомлення з матеріалами містобудівної документації. 

          СЛУХАЛИ: Білооку Т. завідувача сектору містобудування та архітектури, яка 

запропонувала обрати голову слухань в зв'язку з відсутністю голови підготовчого 

комітету слухань та секретаря слухань. 

        1. Про обрання   голови та секретаря слухань. 

            ВИСТУПИЛИ:  1. Мельник І.І, який запропонував обрати головою слухань  

Білооку Т. та секретарем слухань Гой Л. 

            ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                          7; 

        “Проти”                                                                                     -; 

        “Утримались”                                                                           -; 

        “Не голосували”                                                                      2; 

        “Всього було присутніх  під час даного голосування  -     9;              

          УХВАЛИЛИ: 

1. Обрати голову слухань: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження Домашня адреса 



   Білоока Тетяна Іванівна 1967 
вул. Шухевича , 16/15, 

м. Бурштин 

 

2. Обрати секретарем слухань: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження 
Домашня адреса 

Гой Лідія Василівна  1973 
вул. Н.Вівчаренко, 

9/41, м. Галич 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань 

   СЛУХАЛИ: голову слухань, яка ознайомила  всіх присутніх з регламентом 

слухань. 

        ВИСТУПИЛИ: 

1. Драгун Л.І., яка запропонувала  підтримати  даний регламент слухань. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                           7; 

        “Проти”                                                                                     -; 

        “Утримались”                                                                           -; 

        “Не голосували”                                                                       2;            

        “Всього було присутніх під час даного голосування -         9;            

        УХВАЛИЛИ:   Затвердити наступний порядок денний громадських слухань:  

         1. Обрання  голови та секретаря слухань. 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань. 

3. Ознайомлення з матеріалами містобудівної документації. 

3.1 .Надання пропозицій учасниками громадських слухань. 

 СЛУХАЛИ:  

1. Голову слухань, яка ознайомила всіх присутніх, щодо питання, яке виноситься на 

громадські слухання відповідно до розпорядження міського голови від 26.05.2021 № 295 

«Про проведення громадських слухань з обговорення проектів мітобудівної  

документації». Даний Детальний план території був розроблений ПП «АРМ»  та 

оприлюднений для ознайомлення, пропозицій та зауважень громадськості на офіційному 

сайті Бурштинської міської ради з 01.04.2021 по 30.04.2021 року. На час проведення 

громадських слухань дана містобудівна документація набрала 122 перегляди. «Детальний 

план території  в м. Бурштин під будівництво і обслуговування культової споруди 

(катехитичний ценр) на вул. Шевченка», розроблений відповідно до рішень міської ради 

від 30 вересня 2020 №01/104-20 « Про внесення  змін до містобудівної документації 

«Детальний план території в м. Бурштин під будівництво і  обслуговуваннякультової 

споруди( катехитичний центр) на вул.Шевченка». 



       Головуюча ознайомила з проектом містобудівної документації – «Детальним планом 

території в м. Бурштин під будівництво і обслуговування культової споруди 

(катехитичний центр) на вул. Шевченка» та про внесені до нього зміни. 

  Замовник адміністративно-побутового корпусу катехитичного центру  є релігійна 

організація «Провінції Зарваницької Божої Матері Згромадження Воплоченого Слова 

(ЗВС) в Україні Української Грекокатолицької Церкви», який  розташований на земельній 

ділянці з кадастровим номером: 2621210300:01:003:0491, в житловому мікрорайоні 

індивідуальної малоповерхової забудови, що знаходиться в північній частині на вулиці 

Т.Шевченка в місті Бурштин. 

Ділянка межує: з півночі – вул. Т.Шевченка; з сходу – присадибна ділянка; з півдня 

– землі сільськогосподарського призначення (городи); з заходу – землі монастиря сестер 

Служебниць Господа і Діви Марії з Матара. Земельна ділянка вільна від забудови.  

Вздовж проектованої ділянки прокладено з північної сторони з заходу на схід мережа 

дощової вуличної каналізації, лінії електропередачі та зв’язку. 

Даним проектом передбачено спорудження об’єкту адміністративно-побутового 

корпусу та господарських споруд катехитичного центру.  

Показники по генплану: 

- Площа земельної ділянки – 3330,00 м2;  

- Площа ділянки під будівництво комплексу – 650,90 м2; 

- Площа забудови адміністративно - побутового корпусу 320,00 м2. 

В цілому основна будівля адміністративно – побутового корпусу запроектована 

прямокутна в чотири рівні з розмірами в осях 17,90 х 20,60 м.  

 

       Мельник І.І. – Як планується відведення  каналізаційних стоків від запроектованої 

споруди? 

 Т. Білоока –  В даному проекті пропонуються очисні споруди, а на перспективу 

підключення до загальної міської каналізаційної мережі. 

 

УХВАЛИЛИ:   

 Винести на розгляд та затвердження на чергову сесію Бурштинської міської ради 

розроблену містобудівну документацію «Детальний план території в м.Бурштин під 

будівництво і обслуговування культової споруди (катехитичний центр) на вул. 

Шевченка». 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                                  7; 

        “Проти”                                                                                           -; 

        “Утримались”                                                                                 0; 

        “Не голосували”                                                                             2; 

        “Всього було присутніх під час даного голосування                 9 ;                         

       

Голова слухань             ________________   Тетяна  Білоока 

  

Секретар слухань         ________________  Лідія Гой 

 



 
 


