ДОДАТОК 2
до І ібяоження
«Про громадські слухання в м. Бурштин та с. Витівка»

П Р О Т О К О Л №2
гром адських єщщеїшь - н а тем у;Г

■' . ,

«Щодо можливості будівництва храму «Покрови Пресвятої
Богородиці»Київського Патріархату Української Православної Церкви» в
провулку вулиць Лісна-Квіткова.
21.03.2019

м.Бурштин

Місце проведення слухань: актовий зал. будинку культури імені Т. Шевченка
вул.С .Бандери .буд;60 м .Бурштин.
Присутні: Учасники громадських слухань членів територіальної громади міста
Бурштин (с. Вигівка) в кількості 11 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 громадскості міста з питанням винесеним на обговорення.
(іпитання, яке порушується)
СЛУХАЛИ: Білооку ТД. 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.
■І

ВИСТУПИЛИ: 1. Михайлишин М.Я, яка запропонувала обрати головою слухань
Копаницю В.М. т секретарем слухань Білооку ТІ.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За”

*

11;

“Проти”
“Утримались”
“Не голосували”

-;

“Всього було присутніх жителів під час даного голосування 11;

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати голову слухань:
Рік

Прізвище, ім’я,
по-батькові

народження

Копаниця Володимир
Михайлович

Серія і номер
паспорта

Домашня адреса

м.Бурштин

1971

,
•'

р'

вуж Коновал ы ш.оуд.5
кв.4

2. Обрати секретарем слухань:
Прізвище, ім’я,

Рік

по-батькові

народження

Серія і номер
паспорта

Домашня адреса

м.Бурштин
1967

Білоока Тетяна Іванівна

вуліШух-Євина.Дуді МквЛ5.

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань
СЛУХАЛИ: Копаницю В.М. -голову слухань, який ознайомив всіх присутніх з
регламентом слухань.
ВИСТУПИЛИ:
І.Карвацький І.З., який запропонував підтримати даний регламент слухань.
ГОЛОСУВАЛИ:
“За”

11;

“Проти”
“Утримались”

*

-;

“Не голосували”
у

- • ••

■“Всього було присутніх жителів під нас даного голосування” 11;
УХВАЛИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний громадських слухань:
1. Обрання голови та секретаря слухань.
2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань,

З,Ознайомлення громадскості з питанням винесеним на обговорення.
3.1 .Надання пропозицій учасниками громадських слухань.
СЛУХАЛИ:
1. Голову слухань, який ознайомив прнсутіх, щодо питання, яке виносяться на
громадські слухання відповідно до розпорядження міського голови від 04.03.2019
Хе126 «Про проведення громадських слухань щодо обговорення можливості
будівництва культової споруди в проводку вулиць Лісна-Квіткова»» та надав слово
голові земельної та з питань екології Бурштияської міської ради Карвацькому ІЗ.
ВИСТУПИЛИ:
Карвацький 1.3, який повідомив усіх присутніх, про те що клопотання релігійної
громади «Покрови Пресвятої Богородиці»Української Православної Церкви повторно
було розглянуто на засідання комісії земельної та з питань екології де даною комісією
було рекомендовано виконавчому комітетові міської ради провести громадські
слухання з питань будівництва культової споруди за вказаною адресою. Також
роз'яснивдцо в 2018 році рішенням міської ради від 30.05.2018 Хе 26/53-18 релігійній
громаді «Покрови Пресвятої Богородиці» Київського Патріархату Української
Православної Церкви відмовлено в дозволі на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування культової споруда в
* м.Бурштин між вулицями Квіткова та Лісна.
Заставна І.І.- висловила думку багатьох мешканців даного кварталу, що на даний
житловий квартал не має розвинутої інфаструктури, тобто об'єктів повсякденного та
періодичного
обслуговування
населення(закладів
торгівлі,фізкультурних
споруд.скверів,громадського харчування /тощо) в межах пішохідної досяжності.
Тому дана земельна ділянка може бути використана для таких циіей.А переважна
більшість мешканців вулиць Лісна та Квіткова відвідують цекву,що по вул.С.Бандери.

УХВАЛИЛИ:
Відмовити даній релігійній громаді «Покрови Пресвятої Богородиці»Київського
Патріархату Української Православної Церкви» в можливості будівництва храму в
провулку вулиць Лісна-Квітков в м.Бурштин.
Рекомендовано залишити дану земельну ділянку для перспективи, на якій можна
розташувати .буде громадські центри, фвкулкіуріщ-оздоровчі та спортивні споруди,,
підприємства торгівлі і харчування,побутового обслуговування для даного житлового
кварталу.

ГОЛОСУВАЛИ:
“За”

11

“Проти”

-:

“Утримались”
“Не голосували”
“Всього було присутніх жителів під час даного голосування”

“Всього було присутніх жителів під час даного голосування ” 1

Голова слухань

Копаниця В.М.

Секретар слухань

Білоока Т.І.

