
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІІ сесія  

(ІІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  

 
від 05 березня 2020 року         №1655 

 

Про звернення депутатів Бережанської 

міської ради  

 

 

Керуючись ст.. 26 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 щодо проведення невідкладних заходів для приведення до 

стандартів безпечної експлуатації частини автодороги міжнародного 

значення М-12 на території Бережанської міської ради (вул. Тернопільська, 

Рогатинська, Шепети) (звернення додається). 

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

звернення Народному депутату України Чайківському І.А., в.о. начальника 

Служби автомобільних доріг України в Тернопільській області Раїнчуку І. 

Ф., керівнику ТОВ «БМ БУД» Колодці Н. М.. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Володимира Музичку 

 

 

Міський голова      Володимир МУЗИЧКА  



 

Народному депутату України 

Чайківському І. А. 

 

 

Звернення 

депутатів Бережанської міської ради сьомого скликання  

щодо проведення невідкладних заходів для приведення до стандартів 

безпечної експлуатації частини автодороги міжнародного значення М-12 

на території Бережанської міської ради (вул. Тернопільська, Рогатинська, 

Шепети)  
 

Бережанська міська рада звертається до Вас із проханням посприяти у 

вирішенні одного з найважливіших та найболючіших питань для нашої громади 

– створення належних та безпечних умов дорожньої інфраструктури, а саме 

ремонту дороги міжнародного значення М-12 на території Бережанської міської 

ради, яка на сьогодні знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг у 

Тернопільській області.  

Частина дороги (вул. Тернопільська, Рогатинська, Шепети) знаходяться у 

вкрай незадовільному стані, якість дорожнього покриття не відповідає вимогам 

сучасних стандартів, у зв’язку з чим потребує якнайшвидшого ремонту. 

Сьогодні рух автомобільного транспорту, особливо вантажного, дуже 

інтенсивний, дорожнє покриття має суттєві дефекти, що проявляються в 

колійності, вибоїнах, просіданнях, тріщинах та руйнуванні краю проїжджої 

частини. Це вже не просто вибоїни на дорозі – це ями фактично без дороги. 

Незадовільний стан дороги ускладнює доступ жителів громади для отримання 

медичних, освітніх та інших послуг. Шкільний автобус щодня аварійною 

дорогою кілька раз на день здійснюють підвіз учнів до навчальних закладів.  

Тривогу викликає й те, що стає неможливим своєчасне надання 

невідкладної медичної допомоги населенню, створюється реальна загроза для 

життя громадян. З цього приводу є дуже багато скарг та нарікань від мешканців 

зазначених вулиць міста, постійно зростає їх соціальне невдоволення.  

Постійна відсутність коштів, недофінансування, а відтак – руйнація 

дорожнього покриття утворює замкнене коло.  

Надмірно пошкоджені дороги є серйозною причиною для зменшення 

інвестиційної привабливості громади, значною перешкодою підприємництва, 

що в свою чергу призводить до погіршення соціально-економічного становища 

міста.  

Тому, зважаючи на вищезазначене та з метою запобігання ще більш 

надзвичайної та небезпечної ситуації провести невідкладні роботи щодо 

відновлення ділянок зруйнованого автодорожнього покриття автодороги 

міжнародного значення М-12 на території Бережанської міської ради (по вул. 

Тернопільська, Рогатинська, Шепети).  

Сподіваємося на Ваше розуміння ситуації, підтримку та позитивне 

вирішення порушеного питання. 



Додатки: 

- Фото аварійних ділянок автодороги М-12 по вул. Тернопільська, 

Рогатинська та Шепети в  м. Бережани. 

 

 

Прийнято на вісімнадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 05 березня 2020 року 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 



 

В. о. начальника Служби 

автомобільних доріг України в 

Тернопільській області 

Раїнчуку І. Ф. 

 

 

Звернення 

депутатів Бережанської міської ради сьомого скликання  

щодо проведення невідкладних заходів для приведення до стандартів 

безпечної експлуатації частини автодороги міжнародного значення М-12 

на території Бережанської міської ради (вул. Тернопільська, Рогатинська, 

Шепети)  

 

Бережанська міська рада звертається до Вас із проханням посприяти у 

вирішенні одного з найважливіших та найболючіших питань для нашої громади 

– створення належних та безпечних умов дорожньої інфраструктури, а саме 

ремонту дороги міжнародного значення М-12 на території Бережанської міської 

ради, яка на сьогодні знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг у 

Тернопільській області.  

Частина дороги (вул. Тернопільська, Рогатинська, Шепети) знаходяться у 

вкрай незадовільному стані, якість дорожнього покриття не відповідає вимогам 

сучасних стандартів, у зв’язку з чим потребує якнайшвидшого ремонту. 

Сьогодні рух автомобільного транспорту, особливо вантажного, дуже 

інтенсивний, дорожнє покриття має суттєві дефекти, що проявляються в 

колійності, вибоїнах, просіданнях, тріщинах та руйнуванні краю проїжджої 

частини. Це вже не просто вибоїни на дорозі – це ями фактично без дороги. 

Незадовільний стан дороги ускладнює доступ жителів громади для отримання 

медичних, освітніх та інших послуг. Шкільний автобус щодня аварійною 

дорогою кілька раз на день здійснюють підвіз учнів до навчальних закладів.  

Тривогу викликає й те, що стає неможливим своєчасне надання 

невідкладної медичної допомоги населенню, створюється реальна загроза для 

життя громадян. З цього приводу є дуже багато скарг та нарікань від мешканців 

зазначених вулиць міста, постійно зростає їх соціальне невдоволення.  

Постійна відсутність коштів, недофінансування, а відтак – руйнація 

дорожнього покриття утворює замкнене коло.  

Надмірно пошкоджені дороги є серйозною причиною для зменшення 

інвестиційної привабливості громади, значною перешкодою підприємництва, 

що в свою чергу призводить до погіршення соціально-економічного становища 

міста.  

Тому, зважаючи на вищезазначене та з метою запобігання ще більш 

надзвичайної та небезпечної ситуації провести невідкладні роботи щодо 

відновлення ділянок зруйнованого автодорожнього покриття автодороги 

міжнародного значення М-12 на території Бережанської міської ради (по вул. 

Тернопільська, Рогатинська, Шепети).  



Сподіваємося на Ваше розуміння ситуації, підтримку та позитивне 

вирішення порушеного питання. 

Додатки: 

- Фото аварійних ділянок автодороги М-12 по вул. Тернопільська, 

Рогатинська та Шепети в  м. Бережани. 

 

 

Прийнято на вісімнадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 05 березня 2020 року 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 

 



 

Керівнику ТОВ «БМ БУД» 

Колодці Н. М. 

 

 

Звернення 

депутатів Бережанської міської ради сьомого скликання  

щодо проведення невідкладних заходів для приведення до стандартів 

безпечної експлуатації частини автодороги міжнародного значення М-12 

на території Бережанської міської ради (вул. Тернопільська, Рогатинська, 

Шепети)  
 

Бережанська міська рада звертається до Вас із проханням посприяти у 

вирішенні одного з найважливіших та найболючіших питань для нашої громади 

– створення належних та безпечних умов дорожньої інфраструктури, а саме 

ремонту дороги міжнародного значення М-12 на території Бережанської міської 

ради, яка на сьогодні знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг у 

Тернопільській області.  

Частина дороги (вул. Тернопільська, Рогатинська, Шепети) знаходяться у 

вкрай незадовільному стані, якість дорожнього покриття не відповідає вимогам 

сучасних стандартів, у зв’язку з чим потребує якнайшвидшого ремонту. 

Сьогодні рух автомобільного транспорту, особливо вантажного, дуже 

інтенсивний, дорожнє покриття має суттєві дефекти, що проявляються в 

колійності, вибоїнах, просіданнях, тріщинах та руйнуванні краю проїжджої 

частини. Це вже не просто вибоїни на дорозі – це ями фактично без дороги. 

Незадовільний стан дороги ускладнює доступ жителів громади для отримання 

медичних, освітніх та інших послуг. Шкільний автобус щодня аварійною 

дорогою кілька раз на день здійснюють підвіз учнів до навчальних закладів.  

Тривогу викликає й те, що стає неможливим своєчасне надання 

невідкладної медичної допомоги населенню, створюється реальна загроза для 

життя громадян. З цього приводу є дуже багато скарг та нарікань від мешканців 

зазначених вулиць міста, постійно зростає їх соціальне невдоволення.  

Постійна відсутність коштів, недофінансування, а відтак – руйнація 

дорожнього покриття утворює замкнене коло.  

Надмірно пошкоджені дороги є серйозною причиною для зменшення 

інвестиційної привабливості громади, значною перешкодою підприємництва, 

що в свою чергу призводить до погіршення соціально-економічного становища 

міста.  

Тому, зважаючи на вищезазначене та з метою запобігання ще більш 

надзвичайної та небезпечної ситуації провести невідкладні роботи щодо 

відновлення ділянок зруйнованого автодорожнього покриття автодороги 

міжнародного значення М-12 на території Бережанської міської ради (по вул. 

Тернопільська, Рогатинська, Шепети).  

Сподіваємося на Ваше розуміння ситуації, підтримку та позитивне 

вирішення порушеного питання. 



Додатки: 

- Фото аварійних ділянок автодороги М-12 по вул. Тернопільська, 

Рогатинська та Шепети в  м. Бережани. 

 

 

Прийнято на вісімнадцятій сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 05 березня 2020 року 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 


