
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІІ сесія 

(VІІІ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 29 серпня 2018 року         № 1046 

 

Про затвердження Програми реставрації 

Бережанської Ратуші на 2018-2020 роки 

 

Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити Програму реставрації Бережанської Ратуші на 2018-2020 роки 

згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



 

Затверджено 

Рішенням сесії міської ради 

№ 1046 від 29.08.2018 року 
 

 

Програма 

реставрації Бережанської Ратуші  

2018-2020 роки 

 

Розділ 1. 

Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення програми Державний історико-

архітектурний заповідник у 

м. Бережани 

2 Розробник програми Державний історико-

архітектурний заповідник у 

м. Бережани 

3 Співрозробники програми Бережанська міська рада 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Державний історико-

архітектурний заповідник у 

м. Бережани 

5 Учасники програми Державний історико-

архітектурний заповідник у 

м. Бережани 

Бережанська міська рада 

6 Термін реалізації програми 2018-2020 роки 

7 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

( для комплексних програм) 

Бюджет Бережанської 

міської ради, бюджет 

Міністерства культури 

України, кошти з інших 

джерел фінансування, 

незаборонені чинним 

законодавством 

8 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього. 

У тому числі: 

 

5,0 млн.грн. 

8.1. Коштів міського бюджету 

Кошти Міністерство культури 

України 

1,0 млн. грн. 

4,0 млн. грн. 

 

Розділ 2. 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. 



Бережанська міська Ратуша (1803,1811 рр.) – пам’ятка архітектури 

національного значення (охор. № 638), м. Бережани, пл. Ринок, 1. Вона 

відігравала важливу роль в історії регіону як освітній центр ( Бережанська 

гімназія), як місце розташування органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, локалізації культурного життя краю ( музейні 

заклади).  

Прямокутна, двоповерхова, з внутрішнім двориком, кам’яно-цегляна 

споруда збудована в стилі класицизму. Чотири входи розміщені по центральних 

осях фасадів, оформлені у вигляді двоколонних порталів з ліпними гербами в 

тимпанах фронтонів. Діючими на сьогодні є східний та західний входи. У 1811 

р. над південним крилом Ратуші зведено годинникову вежу, на якій 

встановлено годинник з боєм.  

Приміщення першого поверху мають анфіладне планування, перекриті 

хрестовими склепіннями, планування другого поверху змінене, перекриття 

плоскі, дощаті настили по дерев’яних балках. 

З 1805 р. і впродовж наступних 120 років другий поверх займала гімназія, 

яку закінчило біля 10 тисяч гімназистів, серед яких відомі українські поети і 

письменники М. Шашкевич, Б. Лепкий, М. Яцків, вчені математики М. 

Чайковський, М. Зарицкий, військові, громадські і політичні діячі Д. Мирон-

Орлик, О. Дяків-Горновий, Я. Старух, М. Скасків та ін. На початку ХІХ ст. в 

Ратуші містилася адміністрація міста та початкова школа. 

З 1975 по 2017 роки в приміщеннях Ратуші працювали посадовці 

Бережанської міської ради на другому поверсі південно-західного крила і 

займали 7 кабінетів, а з 1980 року 18 залів на другому поверсі використовує 

районний краєзнавчий музей, з 1984 – музей книги 8 залів, з 1995 – музей 

Богдана Лепкого 6 залів, з 1998 – музей переслідуваної церкви 8 залів, з 2007 

року переіменований в Музей сакрального мистецтва та історії переслідуваної 

церкви.  

Ратуша є не тільки архітектурною домінантою площі Ринок, а й 

музейницько-культурним центром західного регіону України, в якому зібрано 

близько 30 тис. музейних експонатів. Щорічно музеї відвідують тисячі гостей 

та туристів, влаштовується десятки творчих та книжково-ілюстративних 

виставок, проводяться зустрічі з письменниками і художниками, видатними 

людьми краю, літературні, мистецькі і пісенні вечори.  

На баланс Заповідника Ратуша передана в травні 2004 року, з 2012 року 

віднесена до сфери управління Міністерства культури України.  

У 2006 році на замовлення Державного історико –архітектурного 

заповідника виготовлено проектно-кошторисну документацію на ліквідацію 

аварійності та реставрацію південно-східного крила Ратуші. У 2007-2008 роках 

розпочато дослідження будівлі з метою її реставрації та ліквідації аварійності, а 

саме: проведено розчистку підвалів південно-східного крила, відбито 

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

Загалом, з 2007 року на цей об’єкт вже затрачено 930,0 тис.грн. коштів з 

державного бюджету. Завершити протиаварійні роботи частини будівлі 

планувалося вже у 2010 році, однак, через відсутність фінансування з 2009 



року, аварійність будівлі з кожним роком стає загрозливішою незважаючи на 

те, що за кошти спецфонду та орендарів приміщень кожного року проводяться 

ремонтні роботи. 

Тому, керуючись розумінням історичної цінності будівлі, його 

туристичною привабливістю, Державний історико-архітектурний заповідник у 

м. Бережани спільно з Бережанською міською радою, ініціюють проведення 

ліквідації аварійності, відновлювальні та ремонтно-реставраційні роботи на 

будівлі Ратуша. 

 

Розділ 3. 

Мета Програми. 

 
1. Реставрація та збереження Ратуші в м. Бережани, пл. Ринок, 1, пам’ятки 

архітектури національного значення ( охор. № 638) та відновлення 

автентичного вигляду. 

2. Надати пам’ятці туристичної привабливості, та значно збільшити потоки 

туристів у м. Бережани  

 

Розділ 4. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування, строки виконання Програми. 

Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету в обсягах, 

передбачених рішеннями сесії Бережанської міської ради на відповідний рік, 

кошти державного бюджету що надаються Міністерством культури України, 

балансоутримувачу – Державному історико-архітектурному заповіднику у м. 

Бережани, інші джерела не заборонених чинним законодавством. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2018-2020 роки 

Бережанською міською радою становить 1000,0 тис. грн. 

Затвердженням цієї Програми, Бережанська міська рада, виступає як 

партнер, що співфінансує виконання реставраційних робіт на пам’ятці 

національного значення. Бережанська міська рада спільно з Державним 

історико-архітектурним заповідником виступить із зверненням до Міністерства 

культури України – органу управління майном, з проханням про виділення 

коштів на виконання даної Програми.  

4.1. Ресурсне забезпечення міської програми відновлення Бережанської міської 

Ратуші 2018-2020 роки.  
 

Джерела 

фінансування 

Обсяг коштів, які пропонується залучати 

на виконання програми по роках 

(тис.грн.) 

Усього витрат на 

виконання 

програми 

(тис.грн.) 2018 2019 2020 

Міський бюджет 200,0 300,0 500,0 1000,0 

Державний бюджет 

ч/з ДІАЗ у м. 

Бережани 

1500,0 1000,0 1500,0 4000,0 

Кошти не - - - - 



бюджетних джерел 

Разом 1700,0 1300,0 2000,0 5000,0 

 

Розділ 5. 

Кошторис програми відновлення будівлі Бережанської міської ратуші 2013-2014 роки. 

№ 

п/п 

Перелік заходів Програми Строк 

виконання 

заходу 

Вико-

навці 

(замов

ник) 

Джерела 

фінансу-

вання  

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання 

(вартість) 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

1 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

«Ремонт (реставраційний) 

пам’ятки архітектури 

національного значення Ратуша 

1811 р.(охорон № 638) пл. 

Ринок, 1 в м. Бережани ».  

 

Перше 

півріччя 2018 

року 

Д
ер

ж
ав

н
и

й
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о

р
и

к
о

-

ар
х

іт
ек

ту
р

н
и

й
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п

о
в
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н
и

к
 у
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. 
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еж
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и
 

М
іс

ь
к
и

й
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ю
д

ж
ет

, 

к
о

ш
ти

 і
з 

ін
ш

и
х

 д
ж

ер
ел

 200,0 

 

 

Реставрація та 

збереження 

об’єкту та 

відновлення 

туристичної 

привабливості 

Бережанської 

міської 

Ратуші. 

2 Ліквідація аварійності 

північної частини Ратуші та її 

прибудов у дворі шляхом -

укріплення фундаментів, 

- завершення ремонту системи 

водовідведення з будівлі, 

- впорядкування та 

відновлення кам’яного 

мощення в дворику ратуші  

Друге 

півріччя 2018 

року 
-/

/-
 

Д
ер

ж
ав

н
и

й
 б

ю
д

ж
ет

 

1500,0 

3 Реставрація конструкцій даху, 

покрівлі будівлі та системи 

водовідведення 

2019 рік 

-/
/-

 

Державн

ий 

бюджет, 

міський 

бюджет 

1000,0 

 

 

300,0 

4 Заміна віконних та дверних 

блоків, реставрація фасадів та 

порталів. 

2020 рік 

-/
/-

 

Державн

ий 

бюджет 

1500,0 

5 Благоустрій навколишньої 

території.  

2020 рік Міська 

рада 

Міський 

бюджет 

200,0 

 

Розділ 6. 

Координація та контроль за заходом виконання Програми. 

Координацію та контроль про хід виконання програми здійснює замовник, 

координатор та відповідальний виконавець – Державний історико-

архітектурний заповіднику м. Бережани та комісія з питань бюджету 

Бережанської міської ради. 
 

Секретар міської ради     Гончар П. В. 


