
РЕЄСТР   

зауважень та пропозицій, що надійшли під час проведення 

громадських слухань щодо врахування  

        громадських інтересів під час розроблення проектів  

          містобудівної документації на місцевому рівні 

№  

№ подання 

пропозицій 

 

ПІБ 

заявника 

 

Суть пропозиції 

 

Дата передачі 

зауважень та 

пропозицій 

розробнику 

містобудівної 

документації 

1. 2. 4 5 6 

 

1.  К-4397 

17.11.2021 

 

Костянтин 

Кожуховський 

 

 

1. Зем. діл. з к.н.:3210800000:01:122:0007 м. Буча, вул. Лесі Українки 4а (при 

коригуванні ГП врахувати цільове призначення згідно затвердженого 

ДПТ(для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури) 

 

30.11.2021 

2.  Г-4439 

18.11.2021 

П. Гусак 

 

1. Врахувати зем.ділянку з к.н.3210800000:01:139:0060 з цільовим - ОСГ в 

районі перетину вулиць Києво-Мироцька та Максима Залізняка як приватну 

власність, не розробляти і не розглядати як територію комун.-складських 

приміщень.  

 

30.11.2021 

3.  К-4446 

19.11.2021 

Куприянова Оксана 

Анатоліївна 

19.11.2021 
 

1. Зем. діл. з к. н.: 3210945300:01:093:0015, вул. Пушкінська 1-б 

(при коригуванні ГП змінити цільове призначення на будівлю комерційного 

призначення, торгівельних установ, закладів обслуговування) 

30.11.2021 

4.  Л-4462 

22.11.2021 

Лига Вадим 

Сергійович 

 

1. Не допустити знесення стадіону «Ювілейний» 30.11.2021 

5.  04-08/2/5816 

23.11.2021 
ТОВ ФК ЕЛІТ 

ФІНАНС 

 

1. Врахувати зем.ді-ку з к.н. 3210800000:01:138:0001 і передбачити під 

території житлової садибної забудови 

30.11.2021 

6.  04-08/2/5815 

23.11.2021 

ТОВ ФК ЕЛІТ 

ФІНАНС 

 

1. Врахувати зем.ді-ку з к.н. 3210800000:01:137:0261 і передбачити під 

території житлової садибної забудови 

30.11.2021 



7.  04-08/2/5848 

23.11.2021 

Громадська 

організація 

Бучанська Федерація 

Роликового спорту 

 

1. Пропозиція при будівництві нового стадіону врахувати вимоги для 

можливості проводити міжнародні, всеукраїнські, обласні, міські змагання та 

тренування й підготовку дітей, дорослих й спортсменів. 

 

 

 

30.11.2021 

8.  П-4468 

23.11.2021 
Потапенко Оксана 

Іванівна 

 (представник за 

довіреністью 

Садівник Марія 

Ігорівна 

 

1. Врахувати зем.ді-ку з к.н.: 3210800000:01:138:0054 з цільовим призначенням 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибка) без зміни цільового, оскільки, згідно 

проекту ГП передбачене розташування закладів освіти та громадська 

забудова 

30.11.2021 

9.  04-08/2/5814 

23.11.2021 

ТОВ ЕКОГРІНПАРК 

 

1. Земельні ділянки з к.н.: 3210945300:01:127:0190, 

3210945300:01:127:0191, 

3210945300:01:127:0192, 

3210945300:01:127:0142 

3210945300:01:127:0150  

Врахувати наміри забудови багатофункціонального багатоквартирного 

житлового комплексу з зеленими зонами, паркінгом, спорткомплексом, 

дитячим садком та школою. 

 

30.11.2021 

10.  Х-4525 

25.11.2021 

Валентина Харченко 

 

1. Врахувати  зем.ді-ку з к.н.: 3210800000:01:137:0242 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

30.11.2021 

11.  Н-4526 

25.11.2021 

Ігор Науменко  

 

1. Врахувати наміри зем.ді-ки з к.н.: 3210945300:01:135:0231 для ведення 

особистого селянського господарства; виключити цю ділянку з рекреаційної 

зони  та надати цільове призначення будівництво та обслуговування 

житлового будинку і господарських будівель і споруд. 

30.11.2021 

12.  Г-4528 

25.11.2021 

Роман Григорчук 

 

1. Врахувати зем. Ді-ку з к.н.: 3210800000:01:138:0053 з цільовим 

призначенням для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель та споруд 

02.12.2021 

13.  Я-4540 

26.11.2021 

Янкова Галина 

Федорівна 

 

1. Врахувати зем. Ді-ку з к.н.:3210800000:01:040:0101з цільовим призначенням 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд. Передбачити під житлову садибну забудову 

 

14.  Б-4542 

26.11.2021 

Беренок Василь 

 

1. Врахувати інтереси власника  зем. ді-ки з к.н.: 3210800000:01:137:0262 для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд передбачити як територію житлової  садибної забудови. 

2. Передбачити під житлову садибну забудову. 

30.11.2021 



15.  К-4537 

26.11.2021 

Олександр Костюк 

 

1. Врахувати зем.ді-ку з к.н.: 3210945300:01:026:0220 зі зміною функц. 

призначення із зони садибної забудови на зону багатоквартирної житлової 

забудови  

02.12.2021 

16.  К-4574 

29.11.2021 

Квашук О.Я. 

 

1. Врахувати зем. ді-ку з к.н.: 3210800000:01:030:0686 з цільовим призначенням 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд. Передбачити під житлову садибну забудову 

30.11.2021 

17.  К-4573 

29.11.2021 
Квашук О.Я. 1. Врахувати зем.ді-ку з к.н.: 3210800000:01:138:0003 з цільовим призначенням 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

30.11.2021 

18.  Г-4555 

29.11.2021 

Грищук Д.В. 1. Земельну ділянку з к.н. 3210800000:01:029:0542 з цільовим призн.- для 

закладів торгівлі передбачити для будівництва приватного житлового 

будинку 

 

19.  04-08/2/5998 

30.11.2021 

ТОВ ВІТФІНАНС 

 

1. Врахувати зем. ді-ку з к.н.: 3210800000:01:030:0685 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

02.12.2021 

20.  КО-4587 

30.11.2021 

КО, Олена 

Максімова 

 

1. Врахувати зем.ді-ки з к.н.: 3210800000:01:045:0118 

3210800000:01:045:0110 

3210800000:01:045:0109 

Розміщені у житловій зоні садибної забудови, не змінювати функціональне 

призначення вище вказаних земель 

09.12.2021 

21.  С-4577 

30.11.2021 

ФОП Сахацький 

О.О. 

 

1. Врахувати зем.ді-ки з к.н.: 3210800000:01:139:0078 

3210800000:01:139:0079 

і позначити як №74(ринковий комплекс) 

(Територія вздовж траси М-07 поруч ТОВ «РМ«Логістик») 

09.12.2021 

22.  М-4575 

30.11.2021 

Олена Максимчук  

На ел.пошту 

надійшло 

 

1. Врахувати: м. Буча, вул. Депутатська, 32,30,28 і вул. Руденко 47а 

розташовані приватні земельні ділянки, а в проекті нового ГП планується 

розміщення об’єкту освіти або ін. призначення, що є недопустимим. 

09.12.2021 

23.  04-08/2/6021 

30.11.2021 

ТОВ ВІДВАЖНИХ 

 

1. Земельна ділянка з кад.номером 3210800000:01:128:0170 з цільовим для 

розміщення, будівництва ,експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

передбачити під багатоповерхову житлову забудову з поверховістю до 9 

поверхів(26,5м. висоту) 

03.12.2021 

24.  Ш- 4615 

01.12.2021р. 
Ростислав Шаповал 

 

1. Врахувати зем.ді-ки з к.н.: 

3210800000:01:059:0321 

3210945300:01:059:0116 з цільовим призначенням для будівництва та 

обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд, згідно 

з новим проектом ГП на 30% вищезазначених земель передбачено соціальну 

забудову. Цільове залишити без змін 

10.12.2021 



25.  Д-4626 

02.12.2021 

Тетяна Дзусенко  

 

1. Врахувати зем. Ді-ку з к.н.: 3210945300:01:044:0035 з цільовим 

призначенням садибної забудови і ще поряд 400кв.м вздовж сторони АД з 

цією зем. ділянком також до земель садибної забудови ( поруч території для 

вигулу собак по вул. А. Михайловського) 

10.12.2021 

26.  Д-4659 

06.12.2021 

Олена Даниленко 

 

1. Побудувати у лісовій частині м.Буча електро, газо-та 

водопостачання,каналізації,водовідведення, дощова каналізація, вуличне 

освітлення, обладнані тротуари та велодоріжки. 

2. Залишити садибну забудову на ділянці житлового будівництва «Східна» та 

організувати в рекреаційних зонах озеленені території заг. користування зі 

спортивно –туристичним нахилом. 

10.12.2021 

27.  І-4660 

06.12.2021 

Надія Іванченко 

 

1. В зв´язку з відсутностю необхідних потужностей інженерних мереж, 

недостатністю зелених насаджень на проектну чисельність населення 

(90тис.чол.) - на ділянці «Східна» залишити тільки садибну забудову 

10.12.2021 

28.  Я-4670 

06.12.2021 

Янковий Юрій 

 

1. Врахувати зем.ді-ку з к.н. 3210800000:01:033:0151 для будівництва та 

обслуговування житлового  

10.12.2021 

29.  Я-4669 

06.12.2021 

Янковий Роман 

 

1. Врахувати зем.ді-ку з к.н.3210800000:01:033:0002 для будівництва та 

обслуговування житлового 

 

30.  Т-4685 

07.12.2021 

Топал Антон 

 

1. Пропозиція: Розділ Вступ пояснювальної записки потребує доопрацювання, 

винести проект Внесення змін на повторні громадські слухання. 

10.12.2021 

31.  Т-4687 

07.12.2021 

Топал Антон 

 

1. Пропозиція включити розділ обгрунтування та пропозиції  до 

Пояснювальної записки проекту. Скасувати ДПТ в межах І.Руденка, сім’ї 

Забарило, бульв. Б.Хмельницького.  

2.   Пропозиція запроектувати сквер в районі Церкви Андрія Первозваного між 

вул. Щаслива, Мурашка, І.Руденка. 

3.    Зауваження щодо назв вулиць, відсутня назва вул. Чкалова(пам’ятник 

ліквідаторам Чорнобильській АЕС. 

4.     Повністю прибрати виробничу територію на розі вул. Нове Шосе та вул. 

Чорновола. 

5.     Залишити стадіон у центральній частині міста 

10.12.2021 

32.  Т-4691 

07.12.2021 

Топал Антон 

 

1. Залишити тільки садибну забудову на ділянці житлового будівництва 

«Східна» та організувати в рекреаційних зонах озеленені території заг. 

користування зі спортивно-туристичним нахилом. 

10.12.2021 

33.  Т-4686 

07.12.2021 

Топал Антон 

 

1. Реалізація проекту першого етапу ГП провалена, крім багатоквартирного та 

садибного будівництва(дороги забудували будинками, які по висотності не 

відповідають затвердженій містоб. Документації). 

2. Пояснюв. Записка потребує доопрацювання. 

10.12.2021 



34.  В-4694 

07.12.2021 

Василишин Сергій 1. Пропозиція: Розділ Вступ пояснювальної записки потребує доопрацювання, 

винести проект Внесення змін на повторні громадські слухання. 

2. Пропозиція включити розділ обгрунтування та пропозиції  до Пояснювальної 

записки проекту. Скасувати ДПТ в межах І.Руденка, сім’ї Забарило, бульв. 

Б.Хмельницького.  

3. Пропозиція запроектувати сквер в районі Церкви Андрія Первозваного між 

вул. Щаслива, Мурашка, І.Руденка. 

4. Зауваження щодо назв вулиць, відсутня назва вул. Чкалова(пам’ятник 

ліквідаторам Чорнобильській АЕС. 

5. Повністю прибрати виробничу територію на розі вул. Нове Шосе та вул. 

Чорновола. 

6. Залишити стадіон у центральній частині міста 

7. Залишити тільки садибну забудову на ділянці житлового будівництва 

«Східна» та організувати в рекреаційних зонах озеленені території заг. 

користування зі спортивно-туристичним нахилом. 

8. Реалізація проекту першого етапу ГП провалена, крім багатоквартирного та 

садибного будівництва(дороги забудували будинками, які по висотності не 

відповідають затвердженій містоб. Документації). 

9. Пояснюв. Записка потребує доопрацювання. 

10.12.2021 

35.  Д-4679 

07.12.2021 

Юрій Долідзе 

 

10. Врахувати зем.ді-ку з к.н.:3210945300:01:044:0131 має призначення для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських сподівель 

та споруд. А в існуючому ГП помилково частково проходить спецзона(зелені 

насадження, які не підлягають забудові) 

10.12.2021 

36.  КО-4684 

07.12.2021 

Колективне звернення 1. Щодо зміни статусу  

вул. Яснополянська : з магістрального значення на житлову 

09.12.2021 

37.  Г-4704 

08.12.2021 

Юлія Глущенко  

 

1. Врахувати зем.ді-ку з к.н.: 3210800000:01:051:0003, м. Буча, вул. Пушкінська, 

26, врахувати  наміри на цій ділянці будівництво багатоквартирного 

житлового будинку середньої поверховості 5 поверхів.( поруч парку 

ім.Ревуцького) 

10.12.2021 

38.  П-4708 

08.12.2021 

Ганна Попша 

 

1. Врахувати вул. Гоголя 11б для середньо та багатоповерхової житлової 

забудови, з к.н.:3210800000:01:082:0173 

10.12.2021 

39.  З-4718 

09.12.2021 

Задорожний 

Володимир 

 

1. Залишити садибну забудову на ділянці житлового будівництва «Східна» та 

організувати в рекреаційних зонах озеленені території заг. користування зі 

спортивно –туристичним нахилом. 

10.12.2021 

40.  К-4715 

09.12.2021 

Крайнік Денис 

Володимирович 

 

1. Врахувати зміни м. Буча, вул. Промислова 3210945300:01:120:0120 з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства 

врахувати як для ведення індивідуального дачного будівництва 

10.12.2021 



41.  04-08/2/6211 

09.12.2021 

ТОВ «ТЕРРА 7»  

 

1. Врахувати всі зем. ді-ки ( 36 шт.) в межах вул. Гайдамацької і Симиренка в м. 

Буча як для багатоквартирної забудови 

10.12.2021 

42.  Л-4731 

09.12.2021 

Легусь Н.О. 

 

1. Врахувати зем.територію під багатоповерхову житлову забудову в межах вул. 

Інститутська, 41а,41б 

10.12.2021 

43.  04-08/2/6289 

10.12.2021 

ТОВ «ТЕРРА 7»  

 

1. Врахувати всі зем. ді-ки ( 36 шт.) в межах вул. Гайдамацької і Симиренка в м. 

Буча як для багатоквартирної забудови 

 

44.  М-4735 

10.12.2021 

Максимова Єлєна 

Михайлівна 

1. Про невідповідність проведення громадських обговорень Порядку 

розроблення, оновлення внесення змін та затвердження містоб-щї док-ії , 

затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2021 № 926. 

2. Оприлюднити пропозиції до внесення змін до Генерального плану  

м. Буча. Відправити розробнику на доопрацювання матеріали «Внесення 

змін до Генерального плану м. Буча» 

      3. Поновити період проведення громадських слухань. 

 

45.  А-4736 

10.12.2021 

Андросович Руслан 

 

1. Відсутність розділів розвитку господарського комплексу, інженерної 

інфраструктури, санітарної очистки території, дощової каналізації, захисту 

території, ІТЗ ЦЗ. 

2. Щодо виключення з матеріалів «Внесення змін до Генерального плану 

м.Буча» детальних планів території:  

- площею 5,4га (в межах вулиць Революції та Шевченка) ; 

- площею 5,0 га ( територія Церкви Андрія Первозванного). 

3. Доопрацювати проект містобудівної документації.  

4. Долучити пропозиції до матеріалів ГП при здійсненні експертизи 

10.12.2021 

46.  Х-4745 

10.12.2021 

Валентина Харченко 

 

1. Врахувати  зем.ді-ку з к.н.: 3210800000:01:137:0242 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

 

47.  А-4744 

10.12.2021 

Анісіфоров Олег 

Валентинович 

1. Земельну ділянку з кад. номером: 3210945300:01:128:0081 з цільовим 

призначенням для ведення ОСГ передбачити для будівництва 9-ти 

поверхового житлового будинку та магазину продов. та непродовол. товарів 

 

48.  КО-4747 

10.12.2021 
Колективне 

звернення 

(урбаністи) 

в особі Садової 

Ірини 

1. Просять включити до складу погоджувальної комісії представників 

громадськості. 

2. Щодо транспортного навантаження та невідповідності доріг нормам ДБН. 

3. Пропозиції щодо розвитку спортивної локації на місці стадіону 

«Ювілейний», визначення місць для будівництва концерт-холу. 

4. Про збереження дерев цінних порід вздовж траси М-07. 

5. Про включення представників КУБ до погоджувальної комісії. 

 

49.  КО-4748 

10.12.2021 
Колективне 

звернення  

в особі Ященко В.О. 

1. Щодо будівництва багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. 

2. Долучити до розділу «Основні положення» деталізацію інвестиційних 

намірів Бучанської міської ради щодо реалізації медичного кластеру в 

09.12.2021 



рамках проекту «BTG «bucha techno garden» 

50.  КО-4749 

10.12.2021 
Колективне 

звернення в особі 

Садової Ірини 

1. Пропозиції щодо розвитку спортивної локації на місці стадіону 

«Ювілейний», визначення місць для будівництва концерт-холу. 

2. Про збереження дерев цінних порід вздовж траси М-07. 

 

09.12.2021 

51.  КО -4750 

10.12.2021 

 

Колективне 

звернення 

(урбаністи) 

в особі Садової 

Ірини 

1. Доопрацювати проект «Внесення змін до Генерального плану м. Буча». 

2. Заперечення щодо буд-ва багатоквартирної забудови на території «Зелена 

Буча» та в межах існуючих житлових кварталів міста. 

3. Доопрацювати проект внесення змін до ГП та повторно винести на розгляд. 

4. Створити погоджувальну комісію та включити представників громадськості 

до її складу. 

09.12.2021 

52.  КО -4751 

10.12.2021 

 

Колективне 

звернення в особі 

Ященко В.О. 

1. Включити до погоджувальної комісії між замовником та розробником 

містобудівної документації представників Клубу Урбаністів м. Буча 

09.12.2021 

53.  КО – 4753 

10.12.2021 
Колективне 

звернення в особі 

Ященко В.О. 

1. Внести до матеріалів Генерального плану м. Буча меморіальний пам´ятник 

невідомому солдату по вул. Патріотів, зем.діл. з кад.номером: 

3210800000:01:089:0035 

09.12.2021 

54.  С-4758 

10.12.2021 
Смовж М.В. 1. Земельні ділянки з кадастровими номерами: 3210945300:01:137:0240; 

3210800000:01:137:0239 віднести до земель багатоквартирної житлової 

забудови. 

 

55.  О-4760 

10.12.2021 
Охріменко А.М. 1. Земельні ділянки з кадастровими номерами: 3210945300:01:128:0105; 

3210945300:01:128:0106 з цільовим призначенням «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку» передбачити для 

багатоквартирної житлової забудови. 

 

56.  С-4765 

10.12.2021 
Сурай Ю.О. 1. Виключити п. 37 на стор. 6 «Основні положення» внесення змін до 

Генерального плану м. Буча посилання на ДПТ, площею 5,4га для 

розміщення багатоповерхової забудови в межах вулиць Революції та 

Шевченка. 

2. На плані існуючого використання в межах  вулиць Революції та Шевченка 

змінити позначення меж як таке, відповідно до якого не затверджено 

детальні плани територій. 

3. Змінити зазначення територій  вулиць Революції та Шевченка в розділі 

«Основне креслення» з позначенням такої території з території 

багатоповерхової забудови на території громадських центрів. 

 

57.  П-4768 

10.12.2021 
Пащинська Людмила 

Йосипівна 

1. На земельних ділянках з кадастровими номерами: 3210800000:01:118:0215; 

3210800000:01:118:0219 передбачити будівництво багатопрофільного 

 



спортивного центру зі спортивно-оздоровчим комплексом. 

58.  КО-4774 

13.12.2021 
Колективне 

звернення в особі 

Черевко Галини 

1. Передбачити у проекту «Внесення змін до Генерального плану м.Буча» 

фактичного проїзду, що проходить вздовж земельних ділянок з кад. 

номерами: 3210945300:01:121:0710; :0711; :0712 ;:0713; :0714; :0715; :0716; 

:0723 ; :0724. 

2. Доопрацювати проект містобудівної документації. 

 

59.  КО-4775 

13.12.2021 
Колективне 

звернення в особі 

Черевко Галини 

1. Передбачити у проекту «Внесення змін до Генерального плану м.Буча» 

фактичного проїзду, що проходить вздовж земельних ділянок з кад. 

номерами: 3210945300:01:121:0710; :0711; :0712 ;:0713; :0714; :0715; :0716; 

:0723 ; :0724. 

2. Доопрацювати проект містобудівної документації. 

 

60.  Є-4778 

13.12.2021 
Євецька Світлана 

Валентинівна 

1. Заперечення щодо затвердження проекту містобудівної документації 

«Внесення змін до Генерального плану м.Буча Київської області». 

2. Доопрацювати проект. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи. 

4. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

 

 

61.  Є-4780 

13.12.2021 
Євецька Світлана 

Валентинівна 

1. Розділи «Аналітична частина» та «Аналіз реалізації містобудівної 

документації щодо будівельного освоєння території міста» пояснювальної 

записки потребує доопрацювання. 

2. В проекті «Внесення змін до Генерального плану м. Буча» відсутній план 

зонування. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи. 

4. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

 

62.  Є-4782 

13.12.2021 
Євецька Світлана 

Валентинівна 

1. Відсутність розділу «Обгрунтування та пропозиції». 

2. Відсутність розділів розвитку господарського комплексу, інженерної 

інфраструктури, санітарної очистки території, дощової каналізації, захисту 

території, ІТЗ ЦЗ. 

3. Щодо виключення з матеріалів «Внесення змін до Генерального плану 

м.Буча» детальних планів території:  

- площею 5,4га (в межах вулиць Революції та Шевченка) ; 

- площею 5,0 га ( територія Церкви Андрія Первозванного). 

 



4. Заперечення щодо будівництва багатоквартирної забудови в межах вул. 

Островського та бульв. Б.Хмельницького. Залишити розташування 

свердловини. 

5. Доопрацювати та подати на обговорення всі графічні матеріали 

Генерального плану. 

6. Виправити технічні помилки у назві вулиць м. Буча. 

7. Залишити у проекту Генерального плану міський стадіон «Ювілейний». 

8. Відправити проект «Внесення змін до Генерального плану м. Буча» на 

доопрацювання та провести містобудівний моніторинг у відповідності до 

постанови КМУ № 926 від 01.09.2021р. 

9. Не дотримані етапи розроблення проекту, що передбачено постановою  КМУ 

№ 926 від 01.09.2021р. 

10. Створити погоджувальну комісію та включити заявника до складу 

погоджувальної комісії. 

11. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

12. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи.   
63.  Є-4785 

13.12.2021 
Євецька Світлана 

Валентинівна 

1. Провести коригування  проекту «Внесення змін до Генерального плану м. 

Буча». Залишити виключно садибну забудову на ділянці «Східна» та 

організувати в рекреаційних зонах озеленені території загального 

користування зі спортивно-туристичним нахилом. 

2. Доопрацювати проект відповідно до зауважень, заперечень та повторно 

винести на розгляд з реалізацією всіх етапів проходження розроблення 

проекту містобудівної документації. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи.   

 

64.  Є-4781 

13.12.2021 
Євецька Світлана 

Валентинівна 

1. Включити розділ «Обгрунтування та пропозиції» до пояснювальної записки 

проекту  проекту «Внесення змін до Генерального плану м. Буча». 

2. Відсутність розділів розвитку господарського комплексу, інженерної 

інфраструктури, санітарної очистки території, дощової каналізації, захисту 

території, ІТЗ ЦЗ. 

3. Щодо виключення з матеріалів «Внесення змін до Генерального плану 

м.Буча» детальних планів території:  

- площею 5,4га (в межах вулиць Революції та Шевченка) ; 

 



- площею 5,0 га ( територія Церкви Андрія Первозванного). 

4. Заперечення щодо будівництва багатоквартирної забудови в межах вул. 

Островського та бульв. Б.Хмельницького. Залишити розташування 

свердловини. 

5. Відсутність графічних матеріалів у повному обсязі. 

6. Помилки у назві вулиць. 

7. Не дотримані етапи розроблення проекту, що передбачено постановою  КМУ 

№ 926 від 01.09.2021р. 

8. Створити погоджувальну комісію та включити заявника до складу 

погоджувальної комісії. 

9. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

10. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи.   
65.  К-4786 

13.12.2021 
Кожуховський 

Костянтин 

Юрійович 

1. Врахувати цільове призначення земельної ділянки з кад. номером: 

3210945300:01:026:0122- Для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови для обслуговування офісно-складських приміщень. 

Прибрати санітарно-захисну зону із земельної ділянки. 

 

66.  Л-4789 

13.12.2021 
Літачевський Ігорь 

Іванович 

1. Розділи «Аналітична частина» та «Аналіз реалізації містобудівної 

документації щодо будівельного освоєння території міста» пояснювальної 

записки потребує доопрацювання. 

2. В проекті «Внесення змін до Генерального плану м. Буча» відсутній план 

зонування. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи. 

4. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

 

67.  Є-4783 

13.12.2021 
Євецька Світлана 

Валентинівна 

1. Провести коригування  проекту «Внесення змін до Генерального плану м. 

Буча». Залишити виключно садибну забудову на ділянці «Східна» та 

організувати в рекреаційних зонах озеленені території загального 

користування зі спортивно-туристичним нахилом. 

2. Доопрацювати проект відповідно до зауважень, заперечень та повторно 

винести на розгляд з реалізацією всіх етапів проходження розроблення 

проекту містобудівної документації. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи.   

 



68.  Л-4784 

13.12.2021 
Літачевський Ігорь 

Іванович 

1. Розділ «Вступ» пояснювальної записки потребує доопрацювання. 

2. Створити погоджувальну комісію. 

3. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча». 

4. Включення матеріалів до пакету документів для проходження експертизи 

проекту.  

 

69.  Л-4787 

13.12.2021 
Літачевський Ігорь 

Іванович 

1. Розділи «Аналітична частина» та «Аналіз реалізації містобудівної 

документації щодо будівельного освоєння території міста» пояснювальної 

записки потребує доопрацювання. 

2. В проекті «Внесення змін до Генерального плану м. Буча» відсутній план 

зонування. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи. 

4. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

 

70.  Л-4788 

13.12.2021 
Літачевський Ігорь 

Іванович 

1. Включити розділ «Обгрунтування та пропозиції» до пояснювальної 

записки проекту  проекту «Внесення змін до Генерального плану м. 

Буча». 

2. Відсутність розділів розвитку господарського комплексу, інженерної 

інфраструктури, санітарної очистки території, дощової каналізації, 

захисту території, ІТЗ ЦЗ. 

3. Щодо виключення з матеріалів «Внесення змін до Генерального плану 

м.Буча» детальних планів території:  

- площею 5,4га (в межах вулиць Революції та Шевченка) ; 

- площею 5,0 га ( територія Церкви Андрія Первозванного). 

4. Заперечення щодо будівництва багатоквартирної забудови в межах вул. 

Островського та бульв. Б.Хмельницького. Залишити розташування 

свердловини. 

5. Відсутність графічних матеріалів у повному обсязі. 

6. Помилки у назві вулиць. 

7. Не дотримані етапи розроблення проекту, що передбачено постановою  

КМУ № 926 від 01.09.2021р. 

8. Створити погоджувальну комісію та включити заявника до складу 

погоджувальної комісії. 

9. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

10. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

 



спеціалізованої організації для проведення експертизи.   

71.  Л-4790 

13.12.2021 
Літачевський Ігорь 

Іванович 

1. Провести коригування  проекту «Внесення змін до Генерального плану м. 

Буча». Залишити виключно садибну забудову на ділянці «Східна» та 

організувати в рекреаційних зонах озеленені території загального 

користування зі спортивно-туристичним нахилом. 

2. Доопрацювати проект відповідно до зауважень, заперечень та повторно 

винести на розгляд з реалізацією всіх етапів проходження розроблення 

проекту містобудівної документації. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи.   

 

72.  Д-4791 

13.12.2021 
Дробишевська Ірина 

Петрівна 

1. Включити розділ «Обгрунтування та пропозиції» до пояснювальної 

записки проекту  проекту «Внесення змін до Генерального плану м. 

Буча». 

2. Відсутність розділів розвитку господарського комплексу, інженерної 

інфраструктури, санітарної очистки території, дощової каналізації, 

захисту території, ІТЗ ЦЗ. 

3. Щодо виключення з матеріалів «Внесення змін до Генерального плану 

м.Буча» детальних планів території:  

- площею 5,4га (в межах вулиць Революції та Шевченка) ; 

- площею 5,0 га ( територія Церкви Андрія Первозванного). 

4. Заперечення щодо будівництва багатоквартирної забудови в межах вул. 

Островського та бульв. Б.Хмельницького. Залишити розташування 

свердловини. 

5. Відсутність графічних матеріалів у повному обсязі. 

6. Помилки у назві вулиць. 

7. Не дотримані етапи розроблення проекту, що передбачено постановою  

КМУ № 926 від 01.09.2021р. 

8. Створити погоджувальну комісію та включити заявника до складу 

погоджувальної комісії. 

9. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

10. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи.   

 

73.  Х-4792 

13.12.2021 
Хвостенко Віталій 

Вікторович 

1. Земельні ділянки з кад.номерами : 3210945300:01:035:0222; 

3210945300:01:035:0230; 3210800000:01:035:0315 з цільовим 

призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка» ) передбачити під 

багатоквартирну житлову забудову. 
74.  Г-4793 

13.12.2021 
Глієва Анастасія 

Сергіївна 

1. Розділи «Аналітична частина» та «Аналіз реалізації містобудівної 

документації щодо будівельного освоєння території міста» 

пояснювальної записки потребує доопрацювання. 

2. В проекті «Внесення змін до Генерального плану м. Буча» відсутній 

план зонування. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи. 

4. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

 

75.  Д-4794 

13.12.2021 
Дробишевська Ірина 

Петрівна 

1. Провести коригування  проекту «Внесення змін до Генерального плану 

м. Буча». Залишити виключно садибну забудову на ділянці «Східна» та 

організувати в рекреаційних зонах озеленені території загального 

користування зі спортивно-туристичним нахилом. 

2. Доопрацювати проект відповідно до зауважень, заперечень та повторно 

винести на розгляд з реалізацією всіх етапів проходження розроблення 

проекту містобудівної документації. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи.   

 

76.  Д-4795 

13.12.2021 
Дробишевська Ірина 

Петрівна 

1. Розділи «Аналітична частина» та «Аналіз реалізації містобудівної 

документації щодо будівельного освоєння території міста» 

пояснювальної записки потребує доопрацювання. 

2. В проекті «Внесення змін до Генерального плану м. Буча» відсутній 

план зонування. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи. 

4. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

 

77.  Я-4798 

13.12.2021 
Якубенко Віталій 

Анатолійович 

1. Земельна з кадастровим номером: 3210945300:01:138:0027 цільове 

призначення - для ведення особистого селянського господарства. 

Оскільки на даній зем. діл. частково розміщений стадіон. Прохання 

цільове призначення залишити без змін. 

 

78.  Я-4808 

13.12.2021 
Ященко В.О. 1. Заперечення щодо розташування багатоквартирних та багатоповерхових 

забудов в межах вулиць Левка Симиренка та Котляревського. 

2. Залишити території в ділянці «Східна» розміщення садибної забудови. 

 



79.  Г-4799 

13.12.2021 
Глієвий Артем 

Григорович 

1. Провести коригування  проекту «Внесення змін до Генерального плану 

м. Буча». Залишити виключно садибну забудову на ділянці «Східна» та 

організувати в рекреаційних зонах озеленені території загального 

користування зі спортивно-туристичним нахилом. 

2. Доопрацювати проект відповідно до зауважень, заперечень та повторно 

винести на розгляд з реалізацією всіх етапів проходження розроблення 

проекту містобудівної документації. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи.   

 

80.  Д-4796 

13.12.2021 
Дробишевська Ірина 

Петрівна 

1. Розділ «Вступ» пояснювальної записки потребує доопрацювання. 

2. Створити погоджувальну комісію. 

3. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча». 

4. Включення матеріалів до пакету документів для проходження 

експертизи проекту. 

 

81.  Ш-4818 

13.12.2021 
Шевчук Тетяна 

Федорівна 

1. Розділ «Вступ» пояснювальної записки потребує доопрацювання. 

2. Створити погоджувальну комісію. 

3. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча». 

4. Включення матеріалів до пакету документів для проходження 

експертизи проекту. 

 

82.  Ш-4820 

13.12.2021 
Шевчук Тетяна 

Федорівна 

1. Розділи «Аналітична частина» та «Аналіз реалізації містобудівної 

документації щодо будівельного освоєння території міста» 

пояснювальної записки потребує доопрацювання. 

2. В проекті «Внесення змін до Генерального плану м. Буча» відсутній 

план зонування. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи. 

4. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

 

83.  Ш-4821 

13.12.2021 
Шевчук Тетяна 

Федорівна 

1. Включити розділ «Обгрунтування та пропозиції» до пояснювальної 

записки проекту  проекту «Внесення змін до Генерального плану м. 

Буча». 

2. Відсутність розділів розвитку господарського комплексу, інженерної 

інфраструктури, санітарної очистки території, дощової каналізації, 

захисту території, ІТЗ ЦЗ. 

3. Щодо виключення з матеріалів «Внесення змін до Генерального плану 

 



м.Буча» детальних планів території:  

- площею 5,4га (в межах вулиць Революції та Шевченка) ; 

- площею 5,0 га ( територія Церкви Андрія Первозванного). 

4. Заперечення щодо будівництва багатоквартирної забудови в межах вул. 

Островського та бульв. Б.Хмельницького. Залишити розташування 

свердловини. 

5. Відсутність графічних матеріалів у повному обсязі. 

6. Помилки у назві вулиць. 

7. Не дотримані етапи розроблення проекту, що передбачено постановою  

КМУ № 926 від 01.09.2021р. 

8. Створити погоджувальну комісію та включити заявника до складу 

погоджувальної комісії. 

9. Оприлюднити результати розгляду пропозицій громадськості до проекту 

«Внесення змін до Генерального плану м. Буча» 

10. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи.   
84.  Ш-4822 

13.12.2021 
Шевчук Тетяна 

Федорівна 

1. Провести коригування  проекту «Внесення змін до Генерального плану 

м. Буча». Залишити виключно садибну забудову на ділянці «Східна» та 

організувати в рекреаційних зонах озеленені території загального 

користування зі спортивно-туристичним нахилом. 

2. Доопрацювати проект відповідно до зауважень, заперечень та повторно 

винести на розгляд з реалізацією всіх етапів проходження розроблення 

проекту містобудівної документації. 

3. Включити вказані матеріали до при подачі вказаного проекту до 

спеціалізованої організації для проведення експертизи.   

 

85.  КО- 4823 

13.12.2021 
Колективне 

звернення – 

представник 

Кавушевська Я.В. 

1. Провести коригування  проекту «Внесення змін до Генерального плану м. 

Буча». Залишити виключно садибну забудову на ділянці «Східна» 

2. Залишити у проекті Генерального плану міський стадіон «Ювілейний». 

3. Заперечення щодо будівництва багатоквартирної забудови в межах вул. 

Островського та бульв. Б.Хмельницького. Залишити розташування 

свердловини. 

4. Створити погоджувальну комісію 

 

86.  Б-4824 

13.12.2021 
Боровіков Олександр 

Володимирович 

1. Земельну ділянку з кад.номером: 3210800000:01:036:0017 з цільовим 

призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» передбачити під 

багатоквартирну житлову забудову. 

 



87.  Ф-4825 

13.12.2021 
Федчишений Василь 

Олександрович 

1. Земельну ділянку з кад.номером: 3210800000:01:036:0014 з цільовим 

призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» передбачити під 

багатоквартирну житлову забудову. 

 

88.  Р-4826 

13.12.2021 
Рева Аліна 

Вікторівна 

1. Земельну ділянку з кад.номером: 3210800000:01:036:0016 з цільовим 

призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» передбачити під 

багатоквартирну житлову забудову. 

 

89.  Т-4827 

13.12.2021 
Ткачук Олександр 

Сергійович 

1. Земельну ділянку з кад.номером: 3210800000:01:036:0015 з цільовим 

призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» передбачити під 

багатоквартирну житлову забудову. 

 

90.  С- 4828 

13.12.2021 
Смирний Сергій 

Миколайович 

1. Земельну ділянку з кад.номером: 3210800000:01:128:0170 з цільовим 

призначенням «Для будівництва та обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку» передбачити для багатоквартирної житлової 

забудови. 

2. Заперечення щодо віднесення даної земельної ділянки до виробничих 

територій. 

 

91.  КО-4829 

13.12.2021 
Колективне 

звернення 

представник 

Максимова Єлєна 

Михайлівна 

1. Відкликати пропозиції щодо розширення вул. Яснополянської з 2-х смуг 

руху до 4-х смуг на відрізку в межах вулиць Інститутська та  

     А. Михайловського. 

2. Відкликати пропозиції щодо реконструкції з 2-х смуг руху до 4-х смуг 

вул. Інститутської на відрізку в межах вулиць Леха Качинського та 

Гоголя. 

3. Вулиці Паркова та Мельниківська визначити як магістральні вулиці. 

 

 

92.  Я-4841 

13.12.2021 
Якименко Сергій 

Олексійович 

1. Внести зміни до проекту, а саме: земельну ділянку з кадастровим 

номером: 3210800000:01:121:2165 віднести до будівель громадської 

забудови (згідно затвердженого ДПТ) наразі в проекту віднесена до 

виробничих зон. 

 

93.  КО-4830 

13.12.2021 
Колективне 

звернення 

представник 

Максимова Єлєна 

Михайлівна 

1. Відмовити у зміні функціонального призначення ділянок з кадастровими 

номерами: 3210800000:01:045:0118; 3210800000:01:045:0110; 

3210800000:01:045:0109 та залишити функціонал під садибну забудову. 

На проекті позначено як будівлі громадського харчування. 

2. Відкликати у розробника зазначену у п. 1 пропозицію щодо зміни 

функціоналу земельних ділянок для розташування закладів громад. 

харчування. 

 



94.  КО-4831 

13.12.2021 
Колективне 

звернення 

представник 

Максимова Єлєна 

Михайлівна 

1. Заперечення щодо зміни традиційного характеру історичного середовища 

садибної забудови Лісової Бучі. 

2. Заперечення щодо порушення принципу мікрорайонування зони садибної 

забудови та зміни функціонального призначення ділянок по вул. 

Яснополянська в межах садибної забудови що примикає до вулиць 

Інститутська, Сілезька, Некрасова. 

3. Надати відмову на пропозиції якими запропоновані розміщення житлової 

забудови (вибіркове будівництво) зі зміною функціонального 

призначення ділянок по вул. Яснополянська для багатоквартирного 

будівництва. 

4. Відкликати передані розробнику пропозиції у п. 3. 

5. Надати відмову на усі пропозиції, що були прийняті Бучанською міською 

радою якими пропонується розміщення багатоквартирної, 

багатоповерхової забудови на території Лісова Буча. 

6. Відкликати всі пропозиції надані розробнику щодо розміщення 

багатоквартирної, багатоповерхової забудови на території Лісова Буча. 

 

95.  С-4832 

13.12.2021 
Старовойт Віталій 

Петрович 

1. Стадіон «Ювілейний» залишити на місці. В разі потреби здійснити його 

ремонт або реконструкцію. 

 

96.  04-08/2/6304 

13.12.2021 
ТОВ «Споруда» 1. Земельні ділянки з кад.номерами: 3210800000:01:128:0180; 

3210800000:01:128:0181 з цільовим призначенням  «Для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку» визначити як 

зону для індивідуальної забудови. 

2. Земельну ділянку з кад. номером: 3210800000:01:128:0002  з цільовим 

призначенням  «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку» пропонується передбачити під будівництво 

паркінгу. 

 

97.  04-08/2/6303 

13.12.2021 
ОКГК «Бучанський 

доброволець» 

1. Територію, що відведена під гаражне будівництво учасникам АТО/ООС 

включити до матеріалів проекту «Внесення змін до Генерального плану 

м. Буча» 

 

98.  04-08/2/6326 

13.12.2021 
ТОВ 

«Інтернаціональні 

будівельні системи» 

1. Земельні ділянки з кад.номером: 3210945300:016128:0158, 0100, 0107, 

0165, 0155, 0156 з цільовим призначенням «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку» передбачити 

виключно для такого використання без розташування закладів освіти.  

 

99.  П-4833 

13.12.2021 
Прохватило Дмитро 

Юрійович 

1. Включити розділ «Обгрунтування та пропозиції» до пояснювальної 

записки проекту  проекту «Внесення змін до Генерального плану м. 

Буча». 

2. Відсутність розділів розвитку господарського комплексу, інженерної 

 



інфраструктури, санітарної очистки території, дощової каналізації, 

захисту території. 

3. Щодо виключення з матеріалів «Внесення змін до Генерального плану 

м.Буча» детальних планів території:  

- площею 5,0 га ( територія Церкви Андрія Первозванного). 

4.    Заперечення щодо розширення вул. Нове Шосе. 

5.    Стадіон «Ювілейний» залишити на місці. 

6.    Доопрацювати проект «Внесення змін до Генерального плану м. Буча». 
100.  Г-4804 

13.12.2021 
Гайдаш О.М. 1. Створити «Лінійний парк» вздовж Варшавської траси в межах м. Буча від 

будівлі Макдональдс до повороту на селище Ворзель. 

2. В разі створення погоджувальної комісії попередити заявника 

заздалегідь. 

 

101.  04-08/2/6328 

13.12.2021 
ТОВ «Котедж 3000» 1. Земельні ділянки з кад.номером: 3210945300:016128:0154, 0161, 0118, 

0113, 0134, 0101, 0099 з цільовим призначенням «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку» передбачити 

виключно для такого використання без розташування об´єктів 

спортивного призначення. 

 

102.  З-4779 

13.12.2021 
Марина Захарова 1. Заперечення щодо розміщення громадських будівель на території 

приватних садиб по вул. Депутатській, 32,30,28 та вул.  Руденка, 47 та 47-

А 

 

103.  04-08/2/6341 

14.12.2021 
ТОВ «ТІС» 1. Земельну ділянку з кад. номером: 3210800000:01:086:0010 з цільовим 

призначенням «для будівництва санаторно-оздоровчих закладів» 

врахувати інші наміри – будівництво багатофункціонального медичного 

центру та будинків громадян, що проходять реабілітацію. 

 

104.  П-4848 

14.12.2021 
Постолюк Любов 

Миколаївна 

1. Земельні ділянки з кад.номерами : 3210945300:01:081:0028 та 

3210945300:01:081:0042 з цільовим призначенням для будівництва 

індивідуального житлового будинку, госп. Будівель (присадибка0 

передбачити для будівництва багатоквартирного будівництва. 

 

105.  Д-4853 

14.12.2021 
Дядик 

Павло Борисович 

1. Включити розділ «Обгрунтування та пропозиції» до пояснювальної 

записки проекту  проекту «Внесення змін до Генерального плану м. 

Буча». 

2. Відсутність розділів розвитку господарського комплексу, інженерної 

інфраструктури, санітарної очистки території, дощової каналізації, 

захисту території. 

3. Щодо виключення з матеріалів «Внесення змін до Генерального плану 

м.Буча» детального плану території: - площею 5,0 га ( територія Церкви 

 



Андрія Первозванного). 

4.    Заперечення щодо розширення вул. Нове Шосе. 

5.    Доопрацювати проект «Внесення змін до Генерального плану м. Буча». 

6.    Помилки в назві вулиць. 

7.    Відсутність пояснювальної записки. 

8.    Направити проект «Внесення змін до Генерального плану м. Буча» на 

доопрацювання. 
106.  С-4854 

14.12.2021 
Стовпченко Ганна 1. Повернути проект «Внесення змін до Генерального плану м. Буча»  на 

доопрацювання зі зміненим технічним завданням, з меншим темпом 

збільшення населення. 

2. Проект повинен бути більш збалансованим за вимогами до 

інфраструктури із урахування покращення комфорту наявних жителів м. 

Буча. 

 

107 04-08/2/6347 

14.12.2021 

ПП «ВАСКО» 1. Передбачити багатоквартирне будівництво (до 5-ти поверхів) за адресою :  

м. Буча, вул. Новаторів, 2-б 

 

108 Т-4862 

14.12.2021 

Ткаченко Валентина 

Григорівна 
1.       Надано 22 зауваження щодо помилок та недоліків  у кресленні 

проекту. Деякі елементи не відображені, уточнити умовні позначки, 

тощо. 

 

109 С-4863 

14.12.2021 

Савостіна Лариса 

Володимирівна 
1. Пропозиція: Розділ Вступ пояснювальної записки потребує 

доопрацювання, винести проект Внесення змін на повторні громадські 

слухання. 

2. Пропозиція включити розділ обгрунтування та пропозиції  до 

Пояснювальної записки проекту. Скасувати ДПТ в межах І.Руденка, 

сім’ї Забарило, бульв. Б.Хмельницького.  

3. Пропозиція запроектувати сквер в районі Церкви Андрія Первозваного 

між вул. Щаслива, Мурашка, І.Руденка. 

4. Зауваження щодо назв вулиць, відсутня назва вул. Чкалова(пам’ятник 

ліквідаторам Чорнобильській АЕС. 

5. Повністю прибрати виробничу територію на розі вул. Нове Шосе та вул. 

Чорновола. 

6. Залишити стадіон у центральній частині міста 

 

 

110 Є-4864 

14.12.2021 

Єфимович Наталія 

Володимирівна 
1. До проекту «Внесення змін до Генерального плану м. Буча» -  включити 

до Експлікації чітке позначення освітніх чи медичних закладів 

комунальної власності . 

 

111 04-08/2/6363 

14.12.2021 

Київська обласна ГО 

«Відновлена Україна» 
1. Залишити цільове призначення території т/в «Лісний» без змін тобто 

рекреація. 

 




