
 

                                                                                                                                                            ДОДАТОК 2 

                                                                                                                                          до Положення 

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

        

 П Р О Т О К О Л  №02 

громадських слухань  на тему: 

1. Розроблення  «Детального плану  території   реконструкції приймального відділення 

КНП Бурштинська центральна міська лікарня під приймальне відділення екстренної( 

невідкладної медичної допомоги)  по вул.Шухевича, 15  в м. Бурштин Івано-Франківської 

області». 

_________________________________________________________________________ 

25.05.2020                                                                                               м.Бурштин    

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

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

        Присутні:  Учасники громадських слухань  11, 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 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. Валисик В.Є, який запропонув обрати головою слухань  

Т.Білооку  та секретарем слухань   І.Бандуру.    УХВАЛИЛИ: 

1. Обрати голову слухань: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження Домашня адреса 

Білоока Тетяна Іванівна        1967  

 

2. Обрати секретарем слухань: 



Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження 

Домашня адреса 

Бандура Ірина Ігорівна 1988  

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань 

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

регламентом слухань. 

        ВИСТУПИЛИ: 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                          10 ; 

        “Проти”                                                                                    -; 

        “Утримались”                                                                          -; 

        “Не голосували”                                                                      1;            

        “Всього було присутніх під час даного голосування -11 ;            

        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 20.05.2020 № 231 

«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 06.05.2020 до 22.05.2020. На час проведення громадських слухань  дана 

містобудівна документаці набрала 524 перегляди.«Детальний план  території   

реконструкції приймального відділення КНП Бурштинська центральна міська лікарня під 

приймальне відділення екстренної( невідкладної медичної допомоги)  по вул.Шухевича, 15  

в м. Бурштин Івано-Франківської області», розроблений відповідно до рішення міської ради 

від 24.04.2020 № 05/94-20.  

  

  

Виступила голова  слухань, яка  озгайомила присутніх з даною містобудівною 

документацією,  оскільки  відсутній представник розробника Івано-Франківської філії 

ДП УДНДІПМ. 

 



Земельна ділянка, на яку розробляється ДПТ знаходиться в межах населеного пункту 

м. Бурштин. Ділянка відноситься до земель обслуговування медичних закладів. 

Ділянка межує: 

- із півночі – вулицею Шухевича; 

- зі сходу  прибудинковою територією; 

- із заходу – прибудинковою територією; 

- із півдня – з землями міської ради 

Рельєф рівнинний, середні абсолютні позначки яких 265,00-265,50 м.  

Земельна ділянка існуюча на ній розміщена Бурштинська центральна міська лікарня. 

Згідно генерального плану, розробленого Івано-Франківською філією НДІ 

«Діпромісто» в 2014р, дана територія передбачена під обслуговування існуючої лікарні. 

Доступ на територію проектування ДПТ здійснюється з північної сторони з вулиці 

Шухевича. 

На даний час функціональне використання земельної ділянки – для обслуговування 

існуючої міської лікарні – обслуговування будівель медичних закладів.  

         Освітлення території вирішується шляхом встановлення світильників. 

Рекомендується встановлення системи відеоспостереження по периметру ділянки. 

По ділянці передбачені підїзди та пішохідні доріжки, шириною 3,5 та 2,0 метри для 

обслуговування даної території.   

На земельну ділянку передбачено в’їзди-виїзди. Основний в’їзд-виїзд на ділянку 

передбачено із вулиці Шухевича.По ділянці передбачені тимчасові проїзди, та проходи. 

На земельній  ділянці запроектовано стоянки для тимчасового зберігання транспорту.  

            Будівництво нових зовнішніх інженерних мереж та споруд не передбачається, об’єм 

водоспоживання та енергоспоживання лікарні - існуючі. Інженерні мережі існуючі.  Для 

сміття встановлюються урни.  

          Детальний план території для реконструкції приміщення приймального відділення 

КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» під приймальне відділення екстреної 

невідкладної медичної допомоги розроблений з урахуванням прогресивних технологій, 

ефективного використання територій, чіткого функціонального зонування, транспортних та 

пішохідних потоків, створення нормальних умов. 

Планувальна структура ДПТ визначилася технологією закладів охорони здоровя, 

транспортними зв’язками основних та допоміжних будівель та споруд, існуючим рельєфом 

місцевості, санітарними та протипожежними нормами.  

            На даній території знаходяться існуючі приміщення міської центральної лікарні. 

Даний об'єкт не є джерелом забруднення, тому санітарно-захисна зона від даного 

об’єкту не встановлюється.  

 

 
 
 
 
 



№ 

п/п 

 

Найменування показників 

Одиниця 

виміру 

Розрахунко-

вий строк 

І  Площа ділянки Бурштинської ЦМЛ га 1,5559 

ІІ Територія на яку розробляється ДПТ в т.ч. га 1,04 

  1. Під будівлями та спорудами (площа 

забудови) 

га 0,2458 

2. Під площадками, дорогами та стоянками га 0,6759 

3. Під озелененням га 0,1172 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рибчук Б. - що таке приміщення під приймальне віділення екстреної (невідкладної 

допомоги)? 

 

Василик В.Е- головний лікар Бурштинської міської лікарні дав роз’яснення, що віділення 

екстреної (невідкладної) допомоги –структурний підрозділ лікарні,в якому цілодобовому 

режимі забезпечується надання екстреної медичної допомоги. Екстренна медична допомога  

спрямована на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію 

наслідків впливу такого стану на її здоров’я. 

 

 Рибчук Б.- яка ціль розробки детального плану території на даній земельній ділянці? 

  

Т.Білоока- детальний план забудови  визначає приниципи планувально-просторової 

організації реконструкції даного об’єкту, червоні лінії, містобудівні умови та обмеження, 

доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови. 

УХВАЛИЛИ:  Винести на розгяд та затведження на чергову сесію Бурштинської 

міської ради розроблену  містобудівну документацію «Детальний план  території   

реконструкції приймального відділення КНП Бурштинська центральна міська 

лікарня під приймальне відділення екстренної( невідкладної медичної допомоги)  по 

вул.Шухевича, 15  в м. Бурштин Івано-Франківської області». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                                  10 ; 

        “Проти”                                                                                           - ; 

        “Утримались”                                                                                 -  ; 

        “Не голосували”                                                                             1; 

        “Всього було присутніх під час даного голосування   ______11;                         

        

Голова слухань             ________________    Т.Білоока          

  

Секретар слухань         ________________    І.Бандура  

  

  


