
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІ сесія 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 08 жовтня 2013 року         № 764 

 

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  

начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області «Про 

терміновий ремонт автодороги» (звернення додається). 

2. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради VI скликання до  

народного депутата України Бойка В.Б. «Про терміновий ремонт 

автодороги» (звернення додається). 

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

рішення та звернення начальнику Служби автомобільних доріг у 

Тернопільській області та народному депутату України Бойка В.Б. для 

розгляду і вирішення порушених у них питань. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

 

 

 

 

 



Народному депутату України  

Бойку В.Б. 

 
ЗВЕРНЕННЯ  

Про терміновий ремонт автодороги 

 
Бережанська міська рада звертається до Вас у зв’язку із незадовільним 

експлуатаційним  станом  автомобільної дороги М-12  -  Стрий – Тернопіль - 

Кіровоград – Знам'янка,  в межах території Бережанської міської ради, а саме: 

незадовільний стан проїзної частини дороги, а місцями і повна відсутність 

дорожнього покриття, підняті та не впорядковані узбіччя, зруйновані або 

відсутні тротуари, відсутність водовідведення.  

Міська рада неодноразово зверталась в службу автодоріг у Тернопільській 

області щодо необхідності капітального ремонту даної ділянки дороги. Однак 

жодних робіт по капітальному ремонту автодороги не виконано. Своїм листом 

№04/242 від 13.03.2013 року Служба автодоріг у Тернопільській області 

визнала, що альтернативи ремонту даної дороги немає і пообіцяла провести 

посилений поточний ремонт автомобільної дороги М-12  -  Стрий – Тернопіль - 

Кіровоград – Знам'янка,  в межах території Бережанської міської ради в 

поточному році, рік закінчується  і знову жодних зрушень в обслуговуванні  

дороги, а державна дорога в межах території Бережанської міської ради, 

перетворилася на суцільне бездоріжжя та проїхати по ній сьогодні вже 

практично неможливо. Зруйноване дорожнє покриття призводить до створення 

аварійних ситуацій на дорозі, а з настанням  зими проїзд по даній ділянці 

дороги стане взагалі неможливим. 

Дорога є державною, а зволікання чиновників і халатне виконання ними 

своїх обов’язків може призвести до неможливості проїзду  та зупинки 

дорожнього руху в зимовий період на даному відрізку дороги М-12  -  Стрий – 

Тернопіль - Кіровоград – Знам'янка. 

Просимо Вас, Володимире Богдановичу, допомогти  в невідкладному 

капітальному ремонту вказаної ділянки дороги, що проходить територією 

Бережанської міської ради. 

 

 

Прийнято на двадцять першій сесії Бережанської 

міської ради шостого скликання 

08 жовтня 2013 року  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 

 

 

 



Начальнику Служби автомобільних  

доріг у Тернопільській області 

 

 
ЗВЕРНЕННЯ  

Про терміновий ремонт автодороги 

 
Бережанська міська рада звертається до Вас у зв’язку із незадовільним 

експлуатаційним  станом  автомобільної дороги М-12  -  Стрий – Тернопіль - 

Кіровоград – Знам'янка,  в межах території Бережанської міської ради, а саме: 

незадовільний стан проїзної частини дороги, а місцями і повна відсутність 

дорожнього покриття, підняті та не впорядковані узбіччя, зруйновані або 

відсутні тротуари, відсутність водовідведення.  

Міська рада неодноразово зверталась в Службу автодоріг у Тернопільській 

області щодо необхідності капітального ремонту даної ділянки дороги. Однак 

жодних робіт по капітальному ремонту автодороги не виконано. Своїм листом 

№04/242 від 13.03.2013 року Служба автодоріг у Тернопільській області 

визнала, що альтернативи ремонту даної дороги немає і пообіцяла провести 

посилений поточний ремонт автомобільної дороги М-12  -  Стрий – Тернопіль - 

Кіровоград – Знам'янка,  в межах території Бережанської міської ради в 

поточному році, рік закінчується  і знову жодних зрушень в обслуговуванні  

дороги, а державна дорога в межах території Бережанської міської ради, 

перетворилася на суцільне бездоріжжя та проїхати по ній сьогодні вже 

практично неможливо. Зруйноване дорожнє покриття призводить до створення 

аварійних ситуацій на дорозі, а з настанням  зими проїзд по даній ділянці 

дороги стане взагалі неможливим. 

Дорога є державною, а зволікання чиновників і халатне виконання ними 

своїх обов’язків може призвести до неможливості проїзду  та зупинки 

дорожнього руху в зимовий період на даному відрізку дороги М-12  -  Стрий – 

Тернопіль - Кіровоград – Знам'янка. 

Вимагаємо терміново,  вжити невідкладних заходів для капітального 

ремонту вказаної ділянки дороги,  а у випадку відсутності реакції на наше 

звернення знімаємо з себе відповідальність за можливі акції громадської 

непокори мешканців міста та закриття проїзду транспорту територією міста. 

 

 

Прийнято на двадцять першій сесії Бережанської 

міської ради шостого скликання 

08 жовтня 2013 року  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 

 


