
 

 

 

 

                                                                                                                                                            ДОДАТОК 2 

                                                                                                                                          до Положення 

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

        

 П Р О Т О К О Л  №7 

громадських слухань  на тему: «Оновлення генерального плану та Плану зонування 

території (у складі генерального плану) села Вигівка Бурштинської міської ради  

Івано-Франківської області», звіту з СЕО(стратегічно-екологічної оцінки) даного 

проекту. 

_____________________________________________________________________________ 

16.12.2019                                                                                                 с.Вигівка    

 Місце проведення слухань: актовий зал будинку культури по вул.Перемоги.буд.1 

с.Вигівка.                          

        Присутні:  Учасники громадських слухань 10 членів територіальної громади міста 

Бурштин (с. Вигівка) в кількості 9 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.І.- завідувача сектору містобудування та архітектури, яка 

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

слухань Гулика В.Р.  та секретаря слухань. 

1. Про обрання   голови та секретаря слухань. 

   ВИСТУПИЛИ:  1. Михайлишин М.Я, яка запропонувала обрати головою слухань  Білооку 

Т.І. та секретарем слухань  Копаницю В.М. 

                ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                        - 9 

        “Проти”                                                                                    -; 

        “Утримались”                                                                          -; 

        “Не голосували”                                                                    -1; 

        “Всього було присутніх  під час даного голосування  - 10 ;             

  

 



 

УХВАЛИЛИ: 

1. Обрати голову слухань: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження 

Серія і номер 

паспорта 
Домашня адреса 

Білоока Тетяна Іванівна 1967   вул.Шухевича,16/15 

м.Бурштин 

2.Обрати секретарем слухань: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження 

Серія і номер 

паспорта 
Домашня адреса 

Копаниця Володимир 

Михайлович 
1971   вул. Коновальця,5/26 

м.Бурштин 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань СЛУХАЛИ: Білооку Т.І. -

голову слухань, яка ознайомила  всіх присутніх з регламентом слухань. 

        ВИСТУПИЛИ: 

1.Марчук Н.Я, яка запропонувала підтримати даний  порядок денний  та регламент 

слухань. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

                 “За”                                                                                              9 ; 

        “Проти”                                                                                        -; 

        “Утримались”                                                                              -; 

        “Не голосували”                                                                          1;    

        “Всього було присутніх під час даного голосування  -  10;      

   

 СЛУХАЛИ:   
  Голову слухань-Білооку Тетяну Іванівну-завідувача сектору містобудування та 
архітектури Бурштинської міської ради, яка  ознайомила  присутіх, щодо питання, яке 

виносяться на громадські слухання відповідно до розпорядження  міського голови  від 

04.12.2019 №759 «Про проведення громадських слухань з обговорення проекту 

містобудівної документації («Оновлення генерального плану та Плану зонування території 

(у складі генерального плану)села Вигівка Бурштинської міської ради»,та звіту з СЕО 

(стратегічої екологічної оцінки)даного проекту. 

     Також дала роз'яснення що дана містобудівна документація була розроблена 

замовником(виконавчим комітетом Бурштинської міської ради) та оприлюднена для 

ознайомлення, пропозицій та зауважень громадскості  на офіційному сайті Бурштинської 

міської ради  з 04.12.2019. Публікація повідомлення в газеті «Галицьке слово»-06 грудня, в 

газеті «Бурштинський вісник»-06 грудня. 

    На час проведення громадських слухань  дана містобудівна документація набрала 42 

перегляди.  

   

  



 

 

ВИСТУПИЛИ: Головуюча –Т.Білоока –завідувач сектору містобудування та архітектури. 

Основним об’єктом дослідження, що проходить процедуру СЕО є документ державного 

планування – «Оновлення генерального плану та Плану зонування території (у складі 

генерального плану)села Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської області». 

Необхідність оновлення генерального плану виникла у зв'язку із завершенням 

розрахункового етапу діючого генерального плану, змінами територіального розвитку 

населеного пункту,уточненням функціонального призначення територій, необхідністю 

розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та врахуваня державних інтересів. 

Площа села Вигівка складає 57,3 га. В планувальній структурі села переважає частка земель 

житлової забудови та сільськогосподарського використання(52,36% та 29,93%). Південна 

частина складається з кварталів житлової забудови та громадських об'єктів, в північній 

частині, що знаходиться на пагорбі між південними та північними каналами, 

розташовується житлова забудова, громадські об'єкти та сільськогосподарські угіддя. 

Природоохоронні території у с. Вигівка, представлені  прибирежними захисними смугами 

розміром 25 метрів. Також у межах населеного пункту наявна система мелоративно-

дренажних водотоків (каналів), які мають смуги відведення розміром 10 метрів. 

Об'єкти природно-заповідного фонду села Вигівка. У межах даного населеного пункту 

об'єкти ПЗФ відсутні. З західної торони с. Вигівка межує з територією урочища Ліс, що 

входить до складу « Галицького національного  природного парку». 

Поводження з відходами села. Збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) 

проводиться два рази в місяць із послідуючим видаленням на полігоні ТПВ с.Німшин 

Галицького району Івано-Франківської області. 

Водопостачання. Найбільша проблема на сьогодні в с.Вигівка-це якість питної 

води.Відповідно до проектних рішень господарсько-питне водопостачання передбачається 

централізованим комунальним водопроводом. 

Водовідведення. Очисні споруди мають забезпечити відновлення якості води,її природньої 

структури та біологічної активності і можливість подальшого використання. 

Основним джерелом акустичного впливу у с. Вигівка є автомобільна  дорогамісцевого 

значення С-090314 Дем'янів-Вигівка Y технічної категорії, яка відгалужується від 

територіальної автодороги Т-09-10 Буршин-Калуш та не має інтенсивне транспортне 

навантаження. 

На території с.Вигівка відсутні зони можливого сильно радіоактивного забруднення, зони 

катострафічного затоплення, хімічно небезпечні об'єкти, потенційно небезпечні об'єкти, які 

зареєстровані у Державному ПНО, інші приподні процеси, що можуть вплинути на 

нормальну життєдіяльність населеного пункту. Генеральним планом не передбачене 

будівництво вказаних об'єктів тому екологічний стан с. Вигівка не зазнає значних змін. 

Об'єкти планової діяльності не впливатимуь на екологічну ситуацію населеного пункту та 

не посилюватимуть вже наявні екологічні проблеми даного регіону. 



Ділянки розташування існуючих та запропонованих проетних об'єктів, не відноситься до 

земель водного фонду, лісогосподарських зон, територій історико, природно-заповідного 

реакриаційного чи оздоровчого призначення. 

 В ході громадських слухань «Оновлення генерального плану та Плану зонування території 

(у складі генерального плану) села Вигівка Бурштинської міської ради  Івано-Франківської 

області», звіту з СЕО(стратегічно-екологічної оцінки) даного проекту, пропозицій та 

зауваженнь  не надходило. 

 

        УХВАЛИЛИ: 

    Вважати громадські слухання такими, що відбулися. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                            8 ; 

        “Проти”                                                                                     - ; 

        “Утримались”                                                                            - ; 

        “Не голосували”                                                                       - 1; 

        “Всього було присутніх під час даного голосування         - 9;             

        

 Голова слухань           ________________    Білоока Т.І.           

 

Секретар слухань      ________________ Копаниця В.М. 

  

  

  

 

 


