
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІ сесія 

(І засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 25 січня 2018 року          №810 

 

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 

сесії Тернопільської обласної ради «Про незадовільний експлуатаційний 

стан автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – Кропивницький – 

Знам'янка», в межах Бережанської міської ради (звернення додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



 
 Сесії Тернопільської обласної ради 

 
 

Бережанська міська рада неодноразово направляла листи до Служби 

автомобільних доріг у Тернопільській області про незадовільний 

експлуатаційний стан автомобільної дороги М-12 - Стрий – Тернопіль – 

Кропивницький – Знам'янка, в межах Бережанської міської ради, зокрема 

ділянки яка проходить через центральну частину міста (км 92 – км 95), а саме: 

відсутність відведення дощових і талих вод з проїжджої частини, незадовільний 

стан самого дорожнього покриття, підняті та не впорядковані узбіччя, 

зруйновані або відсутні тротуари. Міська рада отримувала листи-відписки про 

те, що роботи доручено виконати ДП «Тернопільський облавтодор» до 

01.09.2006 року. ДП «Тернопільський облавтодор» в листі № 11-2/1614 від 

20.10.2006 року інформував, що влаштування водовідводу планується на 

жовтень-листопад 2006 року. Однак минуло більше десяти років, а жодних 

робіт по впорядкуванні автодороги не виконано. Листом Тернопільської 

обласної державної адміністрації № 04-5225/36-23 від 04.11.2009 року, 

Бережанську міську раду поінформовано, що згідно спільного наказу по Службі 

автомобільних доріг та ДП «Тернопільський облавтодор» № 93/115 від 1 

жовтня 2009 року, «згадану ділянку автодороги передано на утримання 

Бережанському райавтодору». І знову жодних зрушень в обслуговуванні 

дороги.  

А дощові і талі води, збираються у великі калюжі на проїжджій частині, 

від чого руйнується дорожнє покриття, що призводить до створення аварійних 

ситуацій на дорозі, вода з під коліс автомобілів потрапляє на пішоходів, що 

рухаються по тротуарах, забруднює фасади будинків, чим псує їх зовнішній 

вигляд, а також викликає справедливі нарікання жителів міста та водіїв 

автотранспорту. Через надмірну вібрацію основи дорожнього покриття 

порушуються з’єднання чавунних труб водогону що призводить до 

непередбачуваних витрат міського бюджету на ремонт водопроводу.  

Протягом лише 2017 року Бережанська міська рада майже з десяток разів 

зверталася з даною проблемою до Прем’єр-міністра України, до Міністра 

інфраструктури України, до Державного агентства автомобільних доріг 

України. Звідусіль надійшли банальні відписки без чіткого формування шляхів 

вирішення критичної ситуації зі станом автодороги М-12 в межах Бережанської 

міської ради.  

Дорога є державною, а зволікання чиновників і не належне виконання 

ними своїх обов’язків, призводить до руйнування державного майна. 

Обстеживши комісійно вказану ділянку автодороги встановлено, що 

дорожнє покриття зруйноване на 80%, внаслідок чого, рух транспортних 

засобів є небезпечним для його учасників та пішоходів. 



З огляду на вищевикладене просимо Вас підтримати Бережанську громаду 

та посприяти у вирішенні питання щодо капітального ремонту автодороги М-12 

в межах Бережанської міської ради. 

 

 

Прийнято на дванадцятій сесії Бережанської 

міської ради сьомого скликання 

25 січня 2018 року  

 

 

Міський голова         МУЗИЧКА В.Я. 
 


