
Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 05.03.2019 року    № 31-р 

 

Основні заходи 

місячника благоустрою на території 

Бережанської міської ради у 2019 році. 

 

№ 

п/п 
Вид робіт Виконавці 

Термін 

вико-

нання 

Відмітки 

про 

виконанн

я 

1 Благоустрій в’їздів в місто Бережани,  
 

  

 в’їзний знак з сторони Тернополя МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 на перехресті вулиць Тернопільська – 
Золочівська  обрізати кущі, відкрити 

знак «Ласкаво просимо», впорядкувати 

прилеглу територію, привести в 

належний стан автобусну зупинку, 

впорядкувати перехрестя прибрати біля 

рекламної конструкції та територію 

навпроти 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 з сторони Підгаєць 
впорядкувати прилеглу територію, 

покосити бур’яни (минулорічні), 

пофарбувати в’їзний знак  

 

Відділ освіти 

(МНВК) 

до 25.04. 

 

 

 –   з сторони Жукова 

впорядкувати прилеглу територію, 

відновити та пофарбувати в’їзний знак  
в/ч А 1461 

до 25.04.  

 очистити троуар, бордюри по вул. 
Тернопільська починаючи від вул. 

Золочівська до АЗС WOG обидві 

сторони 

ВАТ 

«Енергетична 

група», 

ДП «Бережанське 

ЛМГ», 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

2 Поточні ремонти доріг, тротуарів, мостів, 

під’їздів до житлових будинків, закладів 

соціального призначення. 

МКП “Господар” 
(Хомецький М.С.) 

 

до 25.04.  

 Ремонт вулиць 

Ремонт асфальтового покриття по вул. 

а) Тернопільська, Рогатинська. 

б) Очищення проїжджої частини біля 

обмежуючих бордюрів від винесеного 

грунту, піску вул. Тернопільська, 

Рогатинська, організація відводу 

дощових вод із проїжджої частини 

вулиць.  

- Облаштування решіток 
приймальних колодязів дощової 

ТзОВ «БМ БУД», 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

 

до 25.04.  



каналізації по вул. Тернопільська, 

Рогатинська.  

- Приведення до належного вигляду 
дорожніх знаків, елементів 

кріплення, огородження мостів. 

 Вивезення залишків невикористаних 
протибуксуючих матеріалів, 

дорожнього змету. 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

 

до 25.04.  

 Відновити розмітку пішохідних 
переходів вул. Руська, Шевченка, 

Академічна, Гімназійна, Привокзальна, 

Вірменська 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

 

до 25.04.  

 Ремонт та очищення приймальних 

колодязів дощової каналізації вул. 

Валова, вул. Шевченка, пл. Ринок, вул. 

Вірменська,  вул. Замкова, пл. 

Незалежності 

МКП “Господар” 

((Хомецький 

М.С.) 

до 25.04.  

 Очищення водопропускних труб на              
вул. Шевченка, 120-122 та вул. Лисенка 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 Встановлення та реставрація дорожніх 

знаків на вулицях міста 

МКП “Господар” 
(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

3 Впорядкування центральних площ та 

вулиць, посадка дерев, кущів, обрізання 

дерев та кущів. 

 Пл. Ринок, впорядкування зелених 
насаджень - газонів 

МКП “Господар”           

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 

 

 

 

 Парк Стара Фортеця на вул. Івана 
Франка впорядкування території парку, 

обрізання дерев, кущів, ремонт 

дорожнього покриття  

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

ДІАЗ 

В/ч А 3200 

2 ремзавод 

Бар “Під замком” 

Кафе 

“Стара фортеця”,  

до 25.04.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Впорядкування дитячого майданчика в 

парку біля замку Сенявських, біля кафе 

«Троянда» 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 Опорядження дощок оголошень, 

ремонт, пофарбування вул. Шевченка, 

пл. Ринок, автобусні зупинки. 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 Сквер Небесної сотні між вул. 

Академічна, Вірменська, прибирання, 

висаджування квітів, кущів  

Виконавчий 

комітет 

Бережанської 

міської ради, 

БАТІ, 

ДІАЗ 

до 25.04.  

 Видалення та обрізання дерев вул. 
Міцкевича (біля вбиральні)  

 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

ПП Лаба О.М. 

до 25.04.  

 Прибирання парку в с. Рай БАТІ, 

ДП «Бережанське 

до 25.04.  



ЛМГ» 

4  Впорядкування павільйонів на авто 
зупинках і благоустрій прилеглих до 

них територій  

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 

 Вул. Рогатинська навпроти будинку: 

 №59 

ВАТ “Керамік” 

(Чибрас В.М.) 

до 25.04.  

 вул. Тернопільська біля будинків: 

 №19 
МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 

 №23 (Макаронна фабрика) 
 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 

 Вул. Золочівська біля будинку: 

 №4 
ЗАО «Українська    

енергетична 

група” 

до 25.04.  

 

 

 

 Вул. Степана Бандери П.П. Михайлевич до 25.04.  

 Вул. Шевченка біля будинку: 

 №61 
 

 №137 

МКП “Господар” 

(Хомецький 

М.С.), 

П.П. Кріль І.М. 

до 25.04.  

 

 

 Вул. Шевченка  Р Е М РЕМ до 25.04.  

 Вул. Лепких (вул.. Шептицького) 

 ремонт лавки 
МКП “Господар”           

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 Біля кладовища – ремонт,  
пофарбування 

МКП “Господар”           

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 Вул. Лепких біля  склозаводу  МКП “Господар” 

(Хомецький 

до 25.04.  

5 Впорядкування виробничих та 

промислових майданчиків: 

- На вул. Шевченка підрізати дерева, 
кущі, пофарбувати огорожі, 

почистити узбіччя. 

КУТОР 

"Бережанський 

ОКДГ санаторій", 

підприємці 

(Кулина П.А.) 

(Механік ) 

УЕГГ 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 вул. Привокзальна Залізнична 

станція, 

В/Ч – 3200, 

п/п Котовський, 

ТзОВ 

«Христина», 

ТДВ 

«Бережаниавтотра

нс» 

 МКП “Господар”           

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 вул. Тернопільська ТДВ 

“Бережаниавтотра

нс” 

(Кріль В.Т.), 

до 25.04.  



АЗС «ВОГ» 

- вул. Тернопільська, 
ринок „Приозерний  ” 

 

ЗАТ Меркурій 

Гребнєва Т.В 

до 25.04.  

 вул. Б.Хмельницького  

територія лікарні 

ЦРЛ  

(Вридник В.Р.) 

МКП “Господар”           

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 вул. Академічна, Сонячна, територія 
БАТІ, Садова, Бездільного (біля 

гуртожитку), Чайковського 

БАТІ  

(Жибак М.М.) 

ПП Бурдаш А.Є.              

до 25.04.  

 вул. Гімназійна – Валова 
територія ЗОШ №1, Мазепи ДНЗ 

«Ромашка» 

ЗОШ №1 

ДНЗ «Ромашка» 

до 25.04.  

 Від вул. Замость до вул. Золочівська ВАТ 

«Енергетична 

група» 

до 25.04.  

 вул. Тернопільська від вхідної арки на 
ринок до вул. Міцкевича 

Ринок РайСТ 

(Мартинишин 

М.В.) 

підприємці 

до 25.04.  

 прибирання території вул. Братів 
Лепких від вул. Вільховецька до вул. 

Довга с. Рай 

МКП “Господар” 

(Хомецький.) 

до 25.04.  

б) Впорядкування території автостанції. Автостанція 

(Копчак М.) 

до 25.04.  

 

в) Пофарбувати, впорядкувати прилеглі 

території: 
 

 

до 25.04.  

  

 трансформаторні підстанції; РЕМ  

(Лехіцький М.В.) 

до 25.04.  

 газорозподільчі станції; УЕГГ 

(Ватраль М.Л.) 

до 25.04.  

 розподільчі шафи зв’язку; 
ЦЕЗ №1 

до 25.04.  

 поштові скриньки 
«Укрпошта» 

до 25.04.  

6 Проведення ремонту  до 25.04.  

- дитячі майданчики 
вул. Тернопільська – Чорновола 

 

БМГО «Рідне 

місто» 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

7 Впорядкування та підтримування в 
належному стані кладовищ, пам’ятників, 

меморіалів: 

 кладовище по вул. Братів Лепких 

 видалення дерев 

 вивезення сміття 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 Впорядкування кладовища по вул. 
Злуки між с. Лісники – с. Рай 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 Впорядкування кладовища с. Лісники  громада села до 25.04.  



Впорядкування пам’ятників:  

 Б. Лепкому, пл. Ринок 

Музей ім.. 

Б.Лепкого 

(Ухман І.В.) 

до 25.04.  

 Т.Шевченку, пл. Ринок МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 Пам’ятний знак в честь депортації 
Лемків вул. І.Франка 

 Демонтаж кіноафіши 

товариство 

“Лемківщина” 

Краєзнавчий 

музей 

до 25.04.  

 ОУН-УПА на кладовищі по вул. Братів 

Лепких 

МКП “Господар” 

(Хомецький 

М.С.), 

МКП “Добробут” 

(Богданець Б.Л.) 

до 25.04.  

 Радянським воїнам (на кладовищі) в/ч А 3200 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 Замордованим в Бережанській тюрмі 
(на кладовищі) 

ЗОШ №2  

(Головацька Г.Л.) 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 Меморіал полеглим у другій Світовій 
війні 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

ЗОШ №3 

(Гринкевич В.) 

в/ч 3200 

до 25.04.  

 А.Чайковському ЗОШ №1 

(Ганич О.) 

до 25.04.  

8 Впорядкування зон санітарної охорони 

водозаборів   
до 25.04.  

 Водонасосна станція вул. Шевченка МКП “Добробут” 

(Богданець Б.Л.) 

до 25.04.  

 Водозабір в урочищі “Рурисько” МКП “Добробут” 

(Богданець Б.Л.) 

до 25.04.  

 Вул. Шептицького, Миру, 8-Березня 
(демонтувати водонапірні вежі – 

Рожновського) 

МКП “Добробут” 

(Богданець Б.Л.) 

до 25.04.  

 Водозабори с. Рай, с. Лісники, вул. 8-
Березня і прилеглих вулиць 

члени 

кооперативного 

водопроводу 

до 25.04.  

9 Розчищення русел річок Золота Липа та 

Зарайський Потік 
Власники та 

користувачі 

прибережних 

ділянок, 

керівники 

підприємств та 

організацій, 

розташованих  в 

прибережних 

зонах МКП 

“Добробут”, 

МКП “Господар” 

до 25.04.  



10 Ліквідація незаконних сміттєзвалищ: 

 вул. Золочівська 

 с. Лісники (ставок) 

МКП “Добробут” 

(Богданець Б.Л.) 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

 

 

 вул. Січових Стрільців Упр.вод.госп. 

(Голова О.М.) 

СП «Санзатоп» 

до 25.04.  

 

 

11 Ремонт тротуарів та доріжок Керівники 

підприємств, 

організацій, 

підприємці, 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

12 Ремонт вуличного освітлення центральної 

частини міста 

 

МКП “Господар” 

(Хомецький М.С.) 

до 25.04.  

13 Ремонт та пофарбування огорожі по вул. 

Тернопільська (Ощадбанк, Бережанське 

бюро правової допомоги) 

Управління 

юстиції, ощадбанк 

до 25.04.  

 

 

Перший заступник міського голови    Петро АДАМОВИЧ 

 

Начальник відділу ЖКГ, містобудування 

та  архітектури міської ради    Зіновій ХАЛУПНИК 

 

 

 


