
                                                                                

 

 

                                                                                                                                                            ДОДАТОК 2 

                                                                                                                                          до Положення 

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

        

 П Р О Т О К О Л  №6  

громадських слухань  на тему: 

1. Розроблення  Детального плану  території  земельної ділянки площею 0,0414га по вул. 

С.Бандери, 88-А в м. Бурштин Івано-Франківської області. 

_________________________________________________________________________ 

22.11.2019                                                                                                 м.Бурштин    

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

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

        Присутні:  Учасники громадських слухань 7, членів територіальної громади 

міста Бурштин (с. Вигівка) в кількості 4 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.Марчук Н.Я, яка запропонувала обрати головою слухань  

Білооку Т.І. та секретарем слухань  Гой Л.В. 

      ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                        4 ; 

        “Проти”                                                                                  -; 

        “Утримались”                                                                        -; 

        “Не голосували”                                                                  3 ; 

        “Всього було присутніх  під час даного голосування - 7 ;              

 

 

 



 УХВАЛИЛИ: 

1. Обрати голову слухань: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження 

Домашня адреса 

Білоока Тетяна Іванівна 1967 вул.Шухевича,16/15 

 

2. Обрати секретарем слухань: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження 

Домашня адреса 

Гой Лідія Василівна 1973 Вул.Вівчаренко 19/41 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань 

   СЛУХАЛИ:Білооку Т.І. - голову слухань, яка ознайомила  всіх присутніх з 

регламентом слухань. 

        ВИСТУПИЛИ: 

1.Копаниця В.М, який запропонував підтримати даний регламент слухань. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                         4; 

        “Проти”                                                                                   -; 

        “Утримались”                                                                         -; 

        “Не голосували”                                                                     3;            

         “Всього було присутніх під час даного голосування - 7;            

        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  присутіх, щодо питаня, яке виносяться на 

громадські слухання відповідно до розпорядження  міського голови  від 23.10.2019 

№691«Про проведення громадських слухань з обговорення проектів містобудівної 

документації».Даний Детальний план територій був розроблений замовником та 

оприлюднений для ознайомлення, пропозицій та зауважень громадскості  на офіційному 

сайті Бурштинської міської ради  з 23.10.2019 до 22.11.2019. На час проведення 

громадських слухань  дана містобудівна документаці набрала 82 перегляди. Також дана 

містобудівна документація була розміщена на офіційному інтернет порталі «Консультації з 

громадськістю міста Бурштин», набрала переглядів 104. «Детальний план  території  на 

земельній ділянці площею 0,0414га по вул.С.Бандери,88-А в м.Бурштин,Івано-Франківської 

області»,розроблений відповідно до рішення міської ради від 25.09.2019 № 56/79-19.   

Головуюча надала слово  архітектору проекту  Романець Ігору. 

 

 Містобудівна документація «Детальний план  території  на земельній ділянці площею 

0.0414га по вул.С.Бандери, 88-А в м. Бурштин Івано-Франківської області», розроблена 

відповідно звернення гр. Шпуняр Володимира Михайловича та  завдання на проектування. 

    Проектована ділянка знаходиться в північно-східній частині м.Бурштин. Територія на яку 

розробляється ДПТ призначена для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(комерційного використання), на момент проектування на даній території  знаходиться 

об’єкт незавершеного будівництва(фундамент).Доступ до ділянки здійснюється з існуючої 

вул.С.Бандери(тобто дороги Н-09 державного національного значення Львів-Мукачево) і 

вільна від цінних зелених насаджень. Планувальним обмеженням ділянки на яку 

розробляється ДПТ  червоні лінії вул.С.Бандери-35,0м ДПТ був розроблений для 

планування і визначення параметрів і вимог до формування забудови на даній земельній 

ділянці. 

ВИСТУПИЛИ:В.Копаниця –Чи вказано в містобудівній документації накладання 

сервітутних обмеженнь від червоної ліній?  

І.Романець – на території земельної ділянки, яка попадає в межі червоної лінії вулиці 

С.Бандери будівництво заборонено. Це буде прописано при видачі містобудівних умов та 

обмежень на даний об’єкт будівництва. 

Т.Білоока-дала роз’яснення, щодо подальшої процедури затвердження даної містобудівної 

документації, лише після цього  буде запропоновано на  розгляд та затведження  міської 

ради.  

УХВАЛИЛИ:Винести на розгяд та затведження на чергову сесію Бурштинської міської 

ради розроблену  містобудівну документацію «Детальний план території  земельної ділянки 

площею 0,0414га по вул.С.Бандери,88-А  в м. Бурштин Івано-Франківської 

області».ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                                  4; 

        “Проти”                                                                                            -; 

        “Утримались”                                                                                  -; 

        “Не голосували”                                                                              3; 

        “Всього було присутніх під час даного голосування   ______  7;                         

              Голова слухань             ________________       Білоока Т.І.         

 Секретар слухань         ________________       Гой Л.В.  

  



  

 

 


