
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІІ сесія 

(VІІІ засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 29 серпня 2018 року         № 1047 

 

Про звернення депутатів Бережанської міської ради  

  

 

Розглянувши лист Державного історико-архітектурного заповідника у м. 

Бережани від 31 липня 2018 р. № 281/01-15, 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 Тернопільської 

області до Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-міністра України 

Гройсмана В.Б., Міністра культури України Нищука Є.М., народного 

депутата України Юрика Т.З. (звернення додається). 

2. Доручити секретарю міської ради Гончару направити рішення та 

звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України Гройсмана 

В.Б., Міністра культури України Нищука Є.М., народного депутата 

України Юрика Т.З.. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я.. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



 

 
ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ 

ПОРОШЕНКУ П.О. 

 

 

Шановний Петро Олексійовичу! 

 

Місто Бережани занесене 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. Головною 

спорудою площі Ринок є адміністративно - громадська споруда Ратуша із 

годинниковою вежею – пам’ятка архітектури національного значення, 

охоронний № 638 яка 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 бібліотека, 

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 історичної 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 ліквідації аварійного стану та реставрації, але 

профінансовано лише 850 тис. грн., за які виконано частину протиаварійних 

робіт. З 2009 року державне фінансування об’єкту припинено. 

Всі запити Заповідника та неодноразові звернення до Міністерства 

культури України як 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 обіцянки про вирішення питання в 

наступному році. І так триває вже роки – час іде, а Ратуша ще більше 

руйнується. 

Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, 

послідовне виконання робіт, зволікання яких може призвести до руйнування. 

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 працівників та сотні людей, які заходять в робочі 

кабінети, а також туристів, які відвідують виставкові зали музеїв. У 2017 році 

вступив в дію новий ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної 

документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування» наявна 

проектна документація на Ратушу в Бережанах потребує доопрацювання. 

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 та великих матеріальних втрат, 

Бережанська міська рада звертається до Вас, Петре Олексійовичу, за 

підтримкою, та просить посприяти у виділенню Державному історико-

архітектурному заповіднику у м. Бережани у 2018 році необхідних коштів для 

виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт (реставраційний) 

на пам’ятці архітектури національного значення – Ратуша, 1803 р.. 

Бережанська міська рада на умовах співфінансування гарантує 

виділення коштів у сумі 200.00 тис. грн. для виготовлення вказаної 

проектно-кошторисної документації. 
 

Прийнято на тринадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 29 серпня 2018 року 
 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В. Я. 



 

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ 

УКРАЇНИ  

ГРОЙСМАНУ В.Б. 
 

 

Шановний Володимире Борисовичу! 

 

Місто Бережани занесене 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. Головною 

спорудою площі Ринок є адміністративно - громадська споруда Ратуша із 

годинниковою вежею – пам’ятка архітектури національного значення, 

охоронний № 638 яка 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 бібліотека, 

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 історичної 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 ліквідації аварійного стану та реставрації, але 

профінансовано лише 850 тис. грн., за які виконано частину протиаварійних 

робіт. З 2009 року державне фінансування об’єкту припинено. 

Всі запити Заповідника та неодноразові звернення до Міністерства 

культури України як 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 обіцянки про вирішення питання в 

наступному році. І так триває вже роки – час іде, а Ратуша ще більше 

руйнується. 

Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, 

послідовне виконання робіт, зволікання яких може призвести до руйнування. 

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 працівників та сотні людей, які заходять в робочі 

кабінети, а також туристів, які відвідують виставкові зали музеїв. У 2017 році 

вступив в дію новий ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної 

документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування» наявна 

проектна документація на Ратушу в Бережанах потребує доопрацювання. 

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 та великих матеріальних втрат, 

Бережанська міська рада звертається до Вас, Володимире Борисовичу, за 

підтримкою, та просить підтримати виділення Державному історико-

архітектурному заповіднику у м. Бережани у 2018 році необхідних коштів для 

виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт (реставраційний) 

на пам’ятці архітектури національного значення – Ратуша, 1803 р.. 

Бережанська міська рада на умовах співфінансування гарантує 

виділення коштів у сумі 200.00 тис. грн. для виготовлення вказаної 

проектно-кошторисної документації. 
 

Прийнято на тринадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 29 серпня 2018 року 
 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В. Я. 



 

 
МІНІСТРУ КУЛЬУТРИ 

УКРАЇНИ 

НИЩУКУ Є. М. 

 

 

Шановний Євгене Миколайовичу! 

 

Місто Бережани занесене 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. Головною 

спорудою площі Ринок є адміністративно - громадська споруда Ратуша із 

годинниковою вежею – пам’ятка архітектури національного значення, 

охоронний № 638 яка 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 бібліотека, 

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 історичної 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 ліквідації аварійного стану та реставрації, але 

профінансовано лише 850 тис. грн., за які виконано частину протиаварійних 

робіт. З 2009 року державне фінансування об’єкту припинено. 

Всі запити Заповідника та неодноразові звернення до Міністерства 

культури України як 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 обіцянки про вирішення питання в 

наступному році. І так триває вже роки – час іде, а Ратуша ще більше 

руйнується. 

Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, 

послідовне виконання робіт, зволікання яких може призвести до руйнування. 

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 працівників та сотні людей, які заходять в робочі 

кабінети, а також туристів, які відвідують виставкові зали музеїв. У 2017 році 

вступив в дію новий ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної 

документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування» наявна 

проектна документація на Ратушу в Бережанах потребує доопрацювання. 

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 та 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 2018 році необхідні кошти для виготовлення 

проектно-кошторисної документації на ремонт (реставраційний) на пам’ятці 

архітектури національного значення – Ратуша, 1803 р.. 

Бережанська міська рада на умовах співфінансування гарантує 

виділення коштів у сумі 200.00 тис. грн. для виготовлення вказаної 

проектно-кошторисної документації. 
 

Прийнято на тринадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 29 серпня 2018 року 
 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В. Я. 
 



 

 
НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ 

УКРАЇНИ 

ЮРИКУ Т.З. 

 

 

Шановний Тарасе Зіновійовичу! 

 

Місто Бережани занесене 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. Головною 

спорудою площі Ринок є адміністративно - громадська споруда Ратуша із 

годинниковою вежею – пам’ятка архітектури національного значення, 

охоронний № 638 яка 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 бібліотека, 

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 історичної 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 ліквідації аварійного стану та реставрації, але 

профінансовано лише 850 тис. грн., за які виконано частину протиаварійних 

робіт. З 2009 року державне фінансування об’єкту припинено. 

Всі запити Заповідника та неодноразові звернення до Міністерства 

культури України як 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 обіцянки про вирішення питання в 

наступному році. І так триває вже роки – час іде, а Ратуша ще більше 

руйнується. 

Реставрація – це безперервний процес, який передбачає планове, 

послідовне виконання робіт, зволікання яких може призвести до руйнування. 

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 працівників та сотні людей, які заходять в робочі 

кабінети, а також туристів, які відвідують виставкові зали музеїв. У 2017 році 

вступив в дію новий ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної 

документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування» наявна 

проектна документація на Ратушу в Бережанах потребує доопрацювання. 

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 та великих матеріальних втрат, 

Бережанська міська рада звертається до Вас, Тарасе Зіновійовичу, за 

підтримкою, та просить посприяти у виділені Державному історико-

архітектурному заповіднику у м. Бережани у 2018 році необхідних коштів для 

виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт (реставраційний) 

на пам’ятці архітектури національного значення – Ратуша, 1803 р.. 

Бережанська міська рада на умовах співфінансування гарантує 

виділення коштів у сумі 200.00 тис. грн. для виготовлення вказаної 

проектно-кошторисної документації. 

 

Прийнято на тринадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 29 серпня 2018 року 

 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В. Я. 
 

 

 


