
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІI скликання 

V сесія 

(VІI засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 19 жовтня 2016 року          №383 

 

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 VІI скликання до 

Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради 

України, Міністра культури України, Голови Комітету з питань бюджету 

Верховної Ради України «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, Прем’єр-міністру України, 

Голові Верховної Ради України, Міністру культури України, Голові 

Комітету з питань бюджету Верховної Ради України для розгляду і 

вирішення порушених у ньому питань. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



Президенту України 
 

ЗВЕРНЕННЯ  

БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ ПРО 

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ПАМ’ЯТОК 

АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО – АРХІТЕКТУРНОГО 

ЗАПОВІДНИКА У М. БЕРЕЖАНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Бережани занесені до Списку історичних населених місць України, а 

перша писемна згадка датується 1375 роком. Це старовинне містечко 

Тернопільської області одне із небагатьох невеликих міст змогло зберегти до 

сьогодення планувальну структуру середньовічного міста і цінну забудову 

історичного ареалу, площі Ринок, вулиць Банкова та Вірменська. 

Архітектурним акцентом площі Ринок є адміністративно-громадська 

будівля– Ратуша із годинниковою вежею – пам’ятка архітектури національного 

значення, охоронний номер 638 перебуває на балансі Державного історико-

архітектурного заповідника у м. Бережани і віднесена до сфери управління 

Міністерства культури України. Будівля – є домінантою середньовічної 

Ринкової площі і відіграє важливу роль в адміністративно-культурному житті 

міста.  

В приміщеннях Ратуші розташовуються Бережанська міська рада, 

краєзнавчий музей, музей Богдана Лепкого, музей книги і музей сакрального 

мистецтва та історії церкви. 

Та на превеликий жаль, століття наклали свій важкий відбиток на 

зовнішньому стані багаторічної будівлі і на даний час вона знаходиться в 

аварійному стані. 

У 2007- 08 роках на замовлення ДІАЗ , за державні кошти було розпочато 

наукові дослідження будівлі та виготовлено проектно – кошторисну 

документацію, з метою її реставрації та ліквідації аварійного стану, але 

профінансовано лише 850 тис. грн., за які проведено розчистку підвалів 

південно-східного крила та відбито штукатурку по всьому периметру фасадів. 

У 2009 році державне фінансування об’єкту припинено. 

Всі запити Заповідника та неодноразові звернення до органу управління 

майном та головного розпорядника бюджетних коштів про необхідність 

фінансування ліквідації аварійного стану національної пам’ятки архітектури 

упродовж семи років не знайшли очікуваної підтримки. 

 Бережанська міська рада зі своєї сторони неодноразово зверталася до 

Міністерства культури за підтримкою та розумінням про нагальну потребу у 

фінансуванні заходів по збереженню пам’ятки архітектури ДІАЗ у м. Бережани, 

на які у відповідь щоразу отримувала лише обіцяння про вирішення питання в 

наступному році. І так триває вже роки – час іде, а центральна домінантна 

споруда міста руйнується. 

Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, 

послідовне виконання робіт, зволікання яких може призвести до зворотного 



ефекту. Тому призупинені протиаварійні роботи завдають національній 

пам’ятці ще більшої шкоди, і поставили під загрозу збереження та безпечність 

перебування на робочих місцях біля 50-ти посадовців та сотні людей, які 

відвідують кабінети міської ради, а також туристів, які відвідують виставкові 

зали музеїв. 

Враховуючи гостро-аварійний стан будівлі Ратуша, та небезпеку, яку він 

несе і може призвести до надзвичайної ситуації, яка, в свою чергу, може 

загрожувати життю та здоров’ю людей, призвести до великих матеріальних 

втрат, Бережанська міська рада звертається до Вас за підтримкою, та просить 

посприяти у виділені Державному історико-архітектурному заповіднику у м. 

Бережани у 2017 році необхідних коштів для проведення протиаварійних робіт 

на пам’ятці архітектури національного значення – Ратуша, 1811 р. в сумі 6621,8 

тис. грн. згідно виготовленої проектно-кошторисної документації та 

бюджетного запиту, який подав ДІАЗ у м. Бережани до Міністерства культури 

України. 

 

 

Прийнято на п’ятій сесії Бережанської міської 

ради сьомого скликання 

19 жовтня 2016 року  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 
 



Прем’єр-міністру України 

 
ЗВЕРНЕННЯ  

БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ ПРО 

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ПАМ’ЯТОК 

АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО – АРХІТЕКТУРНОГО 

ЗАПОВІДНИКА У М. БЕРЕЖАНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Бережани занесені до Списку історичних населених місць України, а 

перша писемна згадка датується 1375 роком. Це старовинне містечко 

Тернопільської області одне із небагатьох невеликих міст змогло зберегти до 

сьогодення планувальну структуру середньовічного міста і цінну забудову 

історичного ареалу, площі Ринок, вулиць Банкова та Вірменська. 

Архітектурним акцентом площі Ринок є адміністративно-громадська 

будівля– Ратуша із годинниковою вежею – пам’ятка архітектури національного 

значення, охоронний номер 638 перебуває на балансі Державного історико-

архітектурного заповідника у м. Бережани і віднесена до сфери управління 

Міністерства культури України. Будівля – є домінантою середньовічної 

Ринкової площі і відіграє важливу роль в адміністративно-культурному житті 

міста.  

В приміщеннях Ратуші розташовуються Бережанська міська рада, 

краєзнавчий музей, музей Богдана Лепкого, музей книги і музей сакрального 

мистецтва та історії церкви. 

Та на превеликий жаль, століття наклали свій важкий відбиток на 

зовнішньому стані багаторічної будівлі і на даний час вона знаходиться в 

аварійному стані. 

У 2007- 08 роках на замовлення ДІАЗ , за державні кошти було розпочато 

наукові дослідження будівлі та виготовлено проектно – кошторисну 

документацію, з метою її реставрації та ліквідації аварійного стану, але 

профінансовано лише 850 тис. грн., за які проведено розчистку підвалів 

південно-східного крила та відбито штукатурку по всьому периметру фасадів. 

У 2009 році державне фінансування об’єкту припинено. 

Всі запити Заповідника та неодноразові звернення до органу управління 

майном та головного розпорядника бюджетних коштів про необхідність 

фінансування ліквідації аварійного стану національної пам’ятки архітектури 

упродовж семи років не знайшли очікуваної підтримки. 

 Бережанська міська рада зі своєї сторони неодноразово зверталася до 

Міністерства культури за підтримкою та розумінням про нагальну потребу у 

фінансуванні заходів по збереженню пам’ятки архітектури ДІАЗ у м. Бережани, 

на які у відповідь щоразу отримувала лише обіцяння про вирішення питання в 

наступному році. І так триває вже роки – час іде, а центральна домінантна 

споруда міста руйнується. 

Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, 

послідовне виконання робіт, зволікання яких може призвести до зворотного 



ефекту. Тому призупинені протиаварійні роботи завдають національній 

пам’ятці ще більшої шкоди, і поставили під загрозу збереження та безпечність 

перебування на робочих місцях біля 50-ти посадовців та сотні людей, які 

відвідують кабінети міської ради, а також туристів, які відвідують виставкові 

зали музеїв. 

Враховуючи гостро-аварійний стан будівлі Ратуша, та небезпеку, яку він 

несе і може призвести до надзвичайної ситуації, яка, в свою чергу, може 

загрожувати життю та здоров’ю людей, призвести до великих матеріальних 

втрат, Бережанська міська рада звертається до Вас за підтримкою, та просить 

посприяти у виділені Державному історико-архітектурному заповіднику у м. 

Бережани у 2017 році необхідних коштів для проведення протиаварійних робіт 

на пам’ятці архітектури національного значення – Ратуша, 1811 р. в сумі 6621,8 

тис. грн. згідно виготовленої проектно-кошторисної документації та 

бюджетного запиту, який подав ДІАЗ у м. Бережани до Міністерства культури 

України. 

 

 

Прийнято на п’ятій  сесії Бережанської міської 

ради сьомого скликання 

19 жовтня 2016 року  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 
 



Голові Верховної Ради України 

 

 
ЗВЕРНЕННЯ  

БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ ПРО 

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ПАМ’ЯТОК 

АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО – АРХІТЕКТУРНОГО 

ЗАПОВІДНИКА У М. БЕРЕЖАНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Бережани занесені до Списку історичних населених місць України, а 

перша писемна згадка датується 1375 роком. Це старовинне містечко 

Тернопільської області одне із небагатьох невеликих міст змогло зберегти до 

сьогодення планувальну структуру середньовічного міста і цінну забудову 

історичного ареалу, площі Ринок, вулиць Банкова та Вірменська. 

Архітектурним акцентом площі Ринок є адміністративно-громадська 

будівля– Ратуша із годинниковою вежею – пам’ятка архітектури національного 

значення, охоронний номер 638 перебуває на балансі Державного історико-

архітектурного заповідника у м. Бережани і віднесена до сфери управління 

Міністерства культури України. Будівля – є домінантою середньовічної 

Ринкової площі і відіграє важливу роль в адміністративно-культурному житті 

міста.  

В приміщеннях Ратуші розташовуються Бережанська міська рада, 

краєзнавчий музей, музей Богдана Лепкого, музей книги і музей сакрального 

мистецтва та історії церкви. 

Та на превеликий жаль, століття наклали свій важкий відбиток на 

зовнішньому стані багаторічної будівлі і на даний час вона знаходиться в 

аварійному стані. 

У 2007- 08 роках на замовлення ДІАЗ , за державні кошти було розпочато 

наукові дослідження будівлі та виготовлено проектно – кошторисну 

документацію, з метою її реставрації та ліквідації аварійного стану, але 

профінансовано лише 850 тис. грн., за які проведено розчистку підвалів 

південно-східного крила та відбито штукатурку по всьому периметру фасадів. 

У 2009 році державне фінансування об’єкту припинено. 

Всі запити Заповідника та неодноразові звернення до органу управління 

майном та головного розпорядника бюджетних коштів про необхідність 

фінансування ліквідації аварійного стану національної пам’ятки архітектури 

упродовж семи років не знайшли очікуваної підтримки. 

 Бережанська міська рада зі своєї сторони неодноразово зверталася до 

Міністерства культури за підтримкою та розумінням про нагальну потребу у 

фінансуванні заходів по збереженню пам’ятки архітектури ДІАЗ у м. Бережани, 

на які у відповідь щоразу отримувала лише обіцяння про вирішення питання в 

наступному році. І так триває вже роки – час іде, а центральна домінантна 

споруда міста руйнується. 



Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, 

послідовне виконання робіт, зволікання яких може призвести до зворотного 

ефекту. Тому призупинені протиаварійні роботи завдають національній 

пам’ятці ще більшої шкоди, і поставили під загрозу збереження та безпечність 

перебування на робочих місцях біля 50-ти посадовців та сотні людей, які 

відвідують кабінети міської ради, а також туристів, які відвідують виставкові 

зали музеїв. 

Враховуючи гостро-аварійний стан будівлі Ратуша, та небезпеку, яку він 

несе і може призвести до надзвичайної ситуації, яка, в свою чергу, може 

загрожувати життю та здоров’ю людей, призвести до великих матеріальних 

втрат, Бережанська міська рада звертається до Вас за підтримкою, та просить 

посприяти у виділені Державному історико-архітектурному заповіднику у м. 

Бережани у 2017 році необхідних коштів для проведення протиаварійних робіт 

на пам’ятці архітектури національного значення – Ратуша, 1811 р. в сумі 6621,8 

тис. грн. згідно виготовленої проектно-кошторисної документації та 

бюджетного запиту, який подав ДІАЗ у м. Бережани до Міністерства культури 

України. 

 

 

Прийнято на п’ятій  сесії Бережанської міської 

ради сьомого скликання 

19 жовтня 2016 року  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 



Голові Комітету з питань 

бюджету Верховної Ради України 

 

 
ЗВЕРНЕННЯ  

БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ ПРО 

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ПАМ’ЯТОК 

АРХІТЕКТУРИ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО – АРХІТЕКТУРНОГО 

ЗАПОВІДНИКА У М. БЕРЕЖАНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Бережани занесені до Списку історичних населених місць України, а 

перша писемна згадка датується 1375 роком. Це старовинне містечко 

Тернопільської області одне із небагатьох невеликих міст змогло зберегти до 

сьогодення планувальну структуру середньовічного міста і цінну забудову 

історичного ареалу, площі Ринок, вулиць Банкова та Вірменська. 

Архітектурним акцентом площі Ринок є адміністративно-громадська 

будівля– Ратуша із годинниковою вежею – пам’ятка архітектури національного 

значення, охоронний номер 638 перебуває на балансі Державного історико-

архітектурного заповідника у м. Бережани і віднесена до сфери управління 

Міністерства культури України. Будівля – є домінантою середньовічної 

Ринкової площі і відіграє важливу роль в адміністративно-культурному житті 

міста.  

В приміщеннях Ратуші розташовуються Бережанська міська рада, 

краєзнавчий музей, музей Богдана Лепкого, музей книги і музей сакрального 

мистецтва та історії церкви. 

Та на превеликий жаль, століття наклали свій важкий відбиток на 

зовнішньому стані багаторічної будівлі і на даний час вона знаходиться в 

аварійному стані. 

У 2007- 08 роках на замовлення ДІАЗ , за державні кошти було розпочато 

наукові дослідження будівлі та виготовлено проектно – кошторисну 

документацію, з метою її реставрації та ліквідації аварійного стану, але 

профінансовано лише 850 тис. грн., за які проведено розчистку підвалів 

південно-східного крила та відбито штукатурку по всьому периметру фасадів. 

У 2009 році державне фінансування об’єкту припинено. 

Всі запити Заповідника та неодноразові звернення до органу управління 

майном та головного розпорядника бюджетних коштів про необхідність 

фінансування ліквідації аварійного стану національної пам’ятки архітектури 

упродовж семи років не знайшли очікуваної підтримки. 

 Бережанська міська рада зі своєї сторони неодноразово зверталася до 

Міністерства культури за підтримкою та розумінням про нагальну потребу у 

фінансуванні заходів по збереженню пам’ятки архітектури ДІАЗ у м. Бережани, 

на які у відповідь щоразу отримувала лише обіцяння про вирішення питання в 

наступному році. І так триває вже роки – час іде, а центральна домінантна 

споруда міста руйнується. 



Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, 

послідовне виконання робіт, зволікання яких може призвести до зворотного 

ефекту. Тому призупинені протиаварійні роботи завдають національній 

пам’ятці ще більшої шкоди, і поставили під загрозу збереження та безпечність 

перебування на робочих місцях біля 50-ти посадовців та сотні людей, які 

відвідують кабінети міської ради, а також туристів, які відвідують виставкові 

зали музеїв. 

Враховуючи гостро-аварійний стан будівлі Ратуша, та небезпеку, яку він 

несе і може призвести до надзвичайної ситуації, яка, в свою чергу, може 

загрожувати життю та здоров’ю людей, призвести до великих матеріальних 

втрат, Бережанська міська рада звертається до Вас за підтримкою, та просить 

посприяти у виділені Державному історико-архітектурному заповіднику у м. 

Бережани у 2017 році необхідних коштів для проведення протиаварійних робіт 

на пам’ятці архітектури національного значення – Ратуша, 1811 р. в сумі 6621,8 

тис. грн. згідно виготовленої проектно-кошторисної документації та 

бюджетного запиту, який подав ДІАЗ у м. Бережани до Міністерства культури 

України. 

 

 

Прийнято на п’ятій  сесії Бережанської міської 

ради сьомого скликання 

19 жовтня 2016 року  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 
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Бережани занесені до Списку історичних населених місць України, а 

перша писемна згадка датується 1375 роком. Це старовинне містечко 

Тернопільської області одне із небагатьох невеликих міст змогло зберегти до 

сьогодення планувальну структуру середньовічного міста і цінну забудову 

історичного ареалу, площі Ринок, вулиць Банкова та Вірменська. 

Архітектурним акцентом площі Ринок є адміністративно-громадська 

будівля– Ратуша із годинниковою вежею – пам’ятка архітектури національного 

значення, охоронний номер 638 перебуває на балансі Державного історико-

архітектурного заповідника у м. Бережани і віднесена до сфери управління 

Міністерства культури України. Будівля – є домінантою середньовічної 

Ринкової площі і відіграє важливу роль в адміністративно-культурному житті 

міста.  

В приміщеннях Ратуші розташовуються Бережанська міська рада, 

краєзнавчий музей, музей Богдана Лепкого, музей книги і музей сакрального 

мистецтва та історії церкви. 

Та на превеликий жаль, століття наклали свій важкий відбиток на 

зовнішньому стані багаторічної будівлі і на даний час вона знаходиться в 

аварійному стані. 

У 2007- 08 роках на замовлення ДІАЗ , за державні кошти було розпочато 

наукові дослідження будівлі та виготовлено проектно – кошторисну 

документацію, з метою її реставрації та ліквідації аварійного стану, але 

профінансовано лише 850 тис. грн., за які проведено розчистку підвалів 

південно-східного крила та відбито штукатурку по всьому периметру фасадів. 

У 2009 році державне фінансування об’єкту припинено. 

Всі запити Заповідника та неодноразові звернення до органу управління 

майном та головного розпорядника бюджетних коштів про необхідність 

фінансування ліквідації аварійного стану національної пам’ятки архітектури 

упродовж семи років не знайшли очікуваної підтримки. 

 Бережанська міська рада зі своєї сторони неодноразово зверталася до 

Міністерства культури за підтримкою та розумінням про нагальну потребу у 

фінансуванні заходів по збереженню пам’ятки архітектури ДІАЗ у м. Бережани, 

на які у відповідь щоразу отримувала лише обіцяння про вирішення питання в 

наступному році. І так триває вже роки – час іде, а центральна домінантна 

споруда міста руйнується. 



Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, 

послідовне виконання робіт, зволікання яких може призвести до зворотного 

ефекту. Тому призупинені протиаварійні роботи завдають національній 

пам’ятці ще більшої шкоди, і поставили під загрозу збереження та безпечність 

перебування на робочих місцях біля 50-ти посадовців та сотні людей, які 

відвідують кабінети міської ради, а також туристів, які відвідують виставкові 

зали музеїв. 

Враховуючи гостро-аварійний стан будівлі Ратуша, та небезпеку, яку він 

несе і може призвести до надзвичайної ситуації, яка, в свою чергу, може 

загрожувати життю та здоров’ю людей, призвести до великих матеріальних 

втрат, Бережанська міська рада черговий раз звертається до органу 

управління вказаним вище нерухомим майном та головного розпорядника 

коштів за підтримкою, та просить виділити Державному історико-

архітектурному заповіднику у м. Бережани у 2017 році необхідні кошти для 

проведення протиаварійних робіт на пам’ятці архітектури національного 

значення – Ратуша, 1811 р. в сумі 6621,8 тис. грн. згідно виготовленої проектно-

кошторисної документації та бюджетного запиту, який подав ДІАЗ у м. 

Бережани до Міністерства культури України. 
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