
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХVII сесія 

(ІХ засідання ) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

від  29 січня 2013 року           № 612 
 
 

Про звернення депутатів 

Бережанської міської ради  

  

 

Розглянувши звернення депутатів Бережанської міської ради, на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська 

рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради VI скликання до 

Президента України Януковича В.Ф., Прем’єр-міністра України Азарова 

М.Я. «Про фінансування заходів по збереженню пам’яток архітектури 

Державного історико – архітектурного заповідника у м. Бережани 

Тернопільської області» (звернення додається). 

2. Доручити секретарю Бережанської міської ради Гончару П.В. направити 

рішення та звернення Президенту України Януковичу В.Ф., Прем’єр-

міністру України Азарову М.Я. для розгляду і вирішення порушених у них 

питань. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

 

 

 

 



 

Президенту України 

ЯНУКОВИЧУ В. Ф. 

  

Про фінансування заходів по збереженню 

пам’яток архітектури Державного історико – архітектурного заповідника у 

м. Бережани Тернопільської області 

 

Шановний Вікторе Федоровичу! 

 

Місто Бережани на Тернопільщині Постановою Кабінету Міністрів 

України № 878 від 26.07.2001 року віднесено до списку визначних історичних 

місць України. Підставою для цього послужила багатовікова історія та 

унікальна архітектурна спадщина. В центрі міста на площі Ринок, 1 

розташована національна пам’ятка архітектури Ратуша (1803,1811 рр.), 

загальною площею – 2800 кв. м, що є державною власністю і знаходиться з 

2004 року на балансі Державного історико – архітектурного заповідника у м. 

Бережани і у 2011 році передана до сфери управління Міністерства культури 

України. Будівля – є домінантою середньовічної Ринкової площі і відіграє 

важливу роль в адміністративно-культурному житті міста. В ХІХ столітті в цій 

будівлі функціонувала гімназія в стінах якої здобула освіту ціла плеяда великих 

українців, науковців, громадських діячів. В приміщеннях Ратуші розташовані: 

Бережанська міська рада, краєзнавчий музей, обласний комунальний музей 

Богдана Лепкого, музей книги і музей сакрального мистецтва та історії церкви. 

В експозиційних залах та фондових кімнатах які розташовані в Ратуші 

зберігається понад 30 тисяч експонатів державного музейного фонду. Будівля 

знаходиться у державній власності практично весь післявоєнний період, 

змінювались тільки балансоутримувачі. Безгосподарним утримуванням будівля 

спотворена і доведена до аварійного стану. 

У 2007-08 роках Заповідником виготовлено проектно – кошторисну 

документацію, розпочато наукові дослідження будівлі з метою її реставрації та 

ліквідації аварійного стану, на яких вже освоєно з державного бюджету 850 тис. 

грн. Проведення протиаварійних робіт планувалося виконати упродовж 2007-

2012 років. Однак у 2009 році державне фінансування об’єкту припинено. 

Окремі етапи робіт незавершені, конструкції не законсервовані, так як такі 

тривалі перерви ніхто не передбачав. Покрівля будівлі протікає в багатьох 

місцях, обвалюється штукатурка суфітів, в приміщеннях краєзнавчого музею 

атмосферні опади заливають музейні експонати.  

Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, 

послідовне виконання робіт, зволікання яких може призвести до зворотного 

ефекту. Тому призупинені протиаварійні роботи довели національну пам’ятку 

до ще більш гостроаварійного стану і поставили під загрозу її збереження і 



безпечність перебування на робочих місцях біля 50-ти посадовців та сотні 

людей, які відвідують кабінети міської ради і виставкові зали музеїв.  

Таке відношення до унікальної пам’ятки викликає у бережанців і туристів 

справедливі нарікання та невдоволення, щодо діяльності владних структур. 

Бережанська міська рада надсилала аналогічні звернення у 2011 та 2012 

роках до Прем’єр-міністра України та Міністра культури, але кошти на 

реставрацію так і не поступили. 

Згідно проектно-кошторисної документації «Виведення із аварійного 

стану, реставрація та пристосування пам’ятки архітектури національного 

значення 1811 року, Ратуша в м. Бережани пл. Ринок, 1» ІІ черга 

протиаварійних робіт, виготовленої проектною організацією 

«Укрзахідпроектреставрація» кошторисна вартість робіт у цінах 2012 року 

становить 6621 773.00 грн. Проектно-кошторисна документація із позитивним 

експертним висновком передано до Міністерства культури України. 

Депутатський корпус Бережанської міської ради Тернопільської області 

просить виділити у 2013 році із державного бюджету кошти в сумі 3.00 млн. 

грн. для продовження робіт по ліквідації аварійного стану та реставрації 

пам’ятки архітектури національного значення, та передбачати кошти на 

наступні роки до завершення робіт по реставрації. 

Якщо ми не збережемо унікальну пам’ятку то майбутні покоління нам не 

простять. 

З надією на розуміння, 

депутати Бережанської міської ради VI скликання. 

 

Прийнято на сімнадцятій сесії Бережанської 

міської ради шостого скликання 

29 січня 2013 року  

  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 



Прем’єр - Міністрові України  

АЗАРОВУ М. Я. 

 

 

Про фінансування заходів по збереженню 

пам’яток архітектури Державного історико – архітектурного заповідника у 

м. Бережани Тернопільської області 

 

Шановний Миколо Яновичу! 

 

Місто Бережани на Тернопільщині Постановою Кабінету Міністрів 

України № 878 від 26.07.2001 року віднесено до списку визначних історичних 

місць України. Підставою для цього послужила багатовікова історія та 

унікальна архітектурна спадщина. В центрі міста на площі Ринок, 1 

розташована національна пам’ятка архітектури Ратуша (1803,1811 рр.), 

загальною площею – 2800 кв. м, що є державною власністю і знаходиться з 

2004 року на балансі Державного історико - архітектурного заповідника у м. 

Бережани і у 2011 році передана до сфери управління Міністерства культури 

України. Будівля – є домінантою середньовічної Ринкової площі і відіграє 

важливу роль в адміністративно-культурному житті міста. В ХІХ столітті в цій 

будівлі функціонувала гімназія в стінах якої здобула освіту ціла плеяда великих 

українців, науковців, громадських діячів. В приміщеннях Ратуші розташовані: 

Бережанська міська рада, краєзнавчий музей, обласний комунальний музей 

Богдана Лепкого, музей книги і музей сакрального мистецтва та історії церкви. 

В експозиційних залах та фондових кімнатах які розташовані в Ратуші 

зберігається понад 30 тисяч експонатів музейного фонду. Будівля знаходиться у 

державній власності практично весь післявоєнний період, змінювались тільки 

балансоутримувачі. Безгосподарним утримуванням будівля спотворена і 

доведена до аварійного стану. 

У 2007-08 роках Заповідником виготовлено проектно – кошторисну 

документацію, розпочато наукові дослідження будівлі з метою її реставрації та 

ліквідації аварійного стану, на яких вже освоєно з державного бюджету 850 тис. 

грн. Проведення протиаварійних робіт планувалося виконати упродовж 2007-

2012 років. Однак у 2009 році державне фінансування об’єкту припинено. 

Окремі етапи робіт незавершені, конструкції не законсервовані, так як такі 

тривалі перерви ніхто не передбачав. Покрівля будівлі протікає в багатьох 

місцях, обвалюється штукатурка суфітів, в приміщеннях краєзнавчого музею 

атмосферні опади заливають музейні експонати.  

Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, 

послідовне виконання робіт, зволікання яких може призвести до зворотного 

ефекту. Тому призупинені протиаварійні роботи довели національну пам’ятку 

до ще більш гостроаварійного стану і поставили під загрозу її збереження і 



безпечність перебування на робочих місцях біля 50-ти посадовців та сотні 

людей, які відвідують кабінети міської ради і виставкові зали музеїв.  

Таке відношення до унікальної пам’ятки викликає у бережанців і туристів 

справедливі нарікання та невдоволення, щодо діяльності владних структур. 

Бережанська міська рада надсилала аналогічні звернення у 2011 та 2012 

роках але кошти на реставрацію так і не поступили. 

Згідно проектно-кошторисної документації «Виведення із аварійного 

стану, реставрація та пристосування пам’ятки архітектури національного 

значення 1811 року, Ратуша в м. Бережани пл. Ринок, 1» ІІ черга 

протиаварійних робіт, виготовленої проектною організацією 

«Укрзахідпроектреставрація» кошторисна вартість робіт у цінах 2012 року 

становить 6621 773.00 грн. Проектно-кошторисна документація із позитивним 

експертним висновком передано до Міністерства культури України. 

Депутатський корпус Бережанської міської ради Тернопільської області 

просить виділити у 2013 році із державного бюджету кошти в сумі 3.00 млн. 

грн. для продовження робіт по ліквідації аварійного стану та реставрації 

пам’ятки архітектури національного значення, та передбачати кошти на 

наступні роки до завершення робіт по реставрації пам’ятки. 

Якщо ми не збережемо унікальну пам’ятку то майбутні покоління нам не 

простять. 

З надією на розуміння, 

депутати Бережанської міської ради VI скликання. 

 

 

Прийнято на сімнадцятій сесії Бережанської 

міської ради шостого скликання 

29 січня 2013 року  

 

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 

 

 


