
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(ІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 27 вересня 2018 року        №1068 

 

 

Про звернення депутатів Бережанської міської ради  

 

 

Розглянувши депутатський запит Венчура О.Л. №79 від 27 вересня 2018 

року, 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 Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та виконуючого 

обов’язки голови Фонду державного майна України Трубарова В.М. 

(звернення додається). 

2. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити рішення сесії та 

звернення депутатів Бережанської міської ради до Прем’єр-міністра 

України Гройсмана В.Б. та виконуючого обов’язки голови Фонду 

державного майна України Трубарова В.М.. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я.. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



 

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ 

УКРАЇНИ  

ГРОЙСМАНУ В.Б. 
 

 

Шановний Володимире Борисовичу! 

 

Звертаємось до Вас з проханням допомогти вирішити важливу проблему 

для життєдіяльності та розвитку міста Бережани Тернопільської області, а саме 

відсутності загальноміських очисних споруд. 

Розпочате у 80 роках минулого століття будівництво каналізаційного 

колектору та очисних споруд не було завершене і дані об’єкти перебувають на 

балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної 

державної адміністрації, як незавершене будівництво міських каналізаційних 

очисних споруд. 

Бережанською міською радою виготовляється проектно-технічна 

документація на будівництво міських каналізаційних очисних споруд за 

адресою: вул. Січових Стрільців, 73 в м. Бережани, потужністю 3 000 куб. 

м/добу. Проектування об’єкта  призупинено в зв’язку з вирішенням питання 

про передачу, незавершених будівництвом, існуючих будівель та споруд 

міських каналізаційних очисних споруд, а саме колектора, насосної станції, 

електропідстанції та інших у власність територіальної громади міста Бережани, 

сіл Лісники та Рай, які будуть використані при новому проектуванні. З цього 

приводу Бережанська міська рада направляла відповідні листи до УКБ 

Тернопільської ОДА, починаючи з 2009 року та позитивного результату так і не 

отримала.  

На сьогодні, Бережанській міській раді стало відомо, що вищезазначений, 

стратегічний для нашого міста об’єкт, регіональним відділенням фонду 

Державного майна України у Тернопільській області виставлений на продаж, як 

незавершене будівництво «Очисні споруди в м. Бережани» без збереження 

первісного призначення.  

Ми розуміємо важливість наповнення доходів Державного бюджету, в 

тому числі і через приватизацію державного майна. Проте, даний об’єкт 

споруджувався для потреб міста і його продаж в приватні руки призведе до 

непередбачуваних екологічних наслідків для міста та його жителів. 

Тому звертаємося до Вас, пане Прем’єр-міністре України, з проханням 

невідкладно вжити заходів та: 

1. Зупинити процедуру малої приватизації «Очисні споруди в м. Бережани у 

складі:  

 адміністративно-побутового та виробничо-допоміжного корпусу з 

теплим переходом (літера «А»); споруди решіток (літера «Б»); котельні 

(літера «В»); хлораторної (літера «Г»); блоку фільтрів та виробничо-

допоміжного приміщення (літера «Д», «Д"»); блоку ємкостей (І); 



водонапірної башти (ІІ); піскового бункера (ІІІ) по вул. Л. Українки, 33 в 

м. Бережани;  

 будівлі очисних споруд, підвалу (літера «А»); будівлі очисних споруд 

(літера «Б») по вул. Січових Стрільців, 73 в м. Бережани. 

2. Вирішити питання щодо передачі незавершеного будівництва «Очисні 

споруди в м. Бережани» у власність територіальної громади міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай. 

Позитивне вирішення даних питань дозволить нашому місту здійснити 

заходи щодо завершення виготовлення проектно-технічної документації на 

будівництво міських каналізаційних очисних споруд та приступити до їх 

спорудження, що в свою чергу дозволить уникнути потенційної екологічної 

катастрофи, як для міста, так і для навколишніх територій. 

 

 
 

Прийнято на чотирнадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 27 вересня 2018 року 
 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В. Я. 



 

В.О. ГОЛОВИ ФОНДУ 

ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

УКРАЇНИ  

ТРУБАРОВУ В.М. 
 

 

Шановний Віталіє Миколайовичу! 

 

Звертаємось до Вас з проханням допомогти вирішити важливу проблему 

для життєдіяльності та розвитку міста Бережани Тернопільської області, а саме 

відсутності загальноміських очисних споруд. 

Розпочате у 80 роках минулого століття будівництво каналізаційного 

колектору та очисних споруд не було завершене і дані об’єкти перебувають на 

балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної 

державної адміністрації, як незавершене будівництво міських каналізаційних 

очисних споруд. 

Бережанською міською радою виготовляється проектно-технічна 

документація на будівництво міських каналізаційних очисних споруд за 

адресою: вул. Січових Стрільців, 73 в м. Бережани, потужністю 3 000 куб. 

м/добу. Проектування об’єкта  призупинено в зв’язку з вирішенням питання 

про передачу, незавершених будівництвом, існуючих будівель та споруд 

міських каналізаційних очисних споруд, а саме колектора, насосної станції, 

електропідстанції та інших у власність територіальної громади міста Бережани, 

сіл Лісники та Рай, які будуть використані при новому проектуванні. З цього 

приводу Бережанська міська рада направляла відповідні листи до УКБ 

Тернопільської ОДА, починаючи з 2009 року та позитивного результату так і не 

отримала.  

На сьогодні, Бережанській міській раді стало відомо, що вищезазначений, 

стратегічний для нашого міста об’єкт, регіональним відділенням фонду 

Державного майна України у Тернопільській області виставлений на продаж, як 

незавершене будівництво «Очисні споруди в м. Бережани» без збереження 

первісного призначення.  

Ми розуміємо важливість наповнення доходів Державного бюджету, в 

тому числі і через приватизацію державного майна. Проте, даний об’єкт 

споруджувався для потреб міста і його продаж в приватні руки призведе до 

непередбачуваних екологічних наслідків для міста та його жителів. 

Тому звертаємося до Вас, пане Прем’єр-міністре України, з проханням 

невідкладно вжити заходів та: 

2. Зупинити процедуру малої приватизації «Очисні споруди в м. Бережани у 

складі:  

 адміністративно-побутового та виробничо-допоміжного корпусу з 

теплим переходом (літера «А»); споруди решіток (літера «Б»); котельні 

(літера «В»); хлораторної (літера «Г»); блоку фільтрів та виробничо-

допоміжного приміщення (літера «Д», «Д"»); блоку ємкостей (І); 



водонапірної башти (ІІ); піскового бункера (ІІІ) по вул. Л. Українки, 33 в 

м. Бережани;  

 будівлі очисних споруд, підвалу (літера «А»); будівлі очисних споруд 

(літера «Б») по вул. Січових Стрільців, 73 в м. Бережани. 

2. Вирішити питання щодо передачі незавершеного будівництва «Очисні 

споруди в м. Бережани» у власність територіальної громади міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай. 

Позитивне вирішення даних питань дозволить нашому місту здійснити 

заходи щодо завершення виготовлення проектно-технічної документації на 

будівництво міських каналізаційних очисних споруд та приступити до їх 

спорудження, що в свою чергу дозволить уникнути потенційної екологічної 

катастрофи, як для міста, так і для навколишніх територій. 

 

 
 

Прийнято на чотирнадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 27 вересня 2018 року 
 

 

Міський голова        МУЗИЧКА В. Я. 


