
                                                                   
  Бережанська міська рада  

VІII скликання 

 XII сесія 

 (II засідання)  

 

                                Р ІШ ЕННЯ   
 м. Бережани 

 
 03  вересня  2021 року                                                                      № 380 
 

Про розгляд депутатського запиту 

Захарків О.М. від 03.09.2021 року №12 

 

Розглянувши депутатський запит Захарків О.М. від 03.09.2021 року №12 

та його підтримку депутатським корпусом, керуючись ст. ст. 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

статус депутатів місцевих рад», сесія Бережанської  міської ради  

 

                                        ВИРІШИЛА: 

 

1. Депутатський запит Захарків О.М.  від 03.09.2021 р. №12 – задоволити. 

2. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради VIII 

скликання щодо ситуації силового протистояння, яка мала місце на території 

Шибалинського старостинського округу 24.08.2021 року. 

3. Направити дане звернення у Відділ поліції №1 м. Бережани 

Тернопільського районного управління поліції  Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області  та в Бережанську окружну 

прокуратуру. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  міського голову. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    Ростислав  БОРТНИК 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

До рішення сесії міської ради  

від 03 вересня 2021року  №380 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Бережанської міської ради VIII скликання щодо ситуації 

силового протистояння, яка мала місце на території Шибалинського 

старостинського округу 24.08.2021 року . 

 

Висловлюємо стурбованість щодо застосування на території села 

Шибалина керівником ТзОВ «Україна 2020» Степаном Машталяр сили через  

найманих охоронців для завезення свиней всупереч волі жителів села. 

Засуджуємо силові дії, котрі підривають авторитет органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а також права  та інтереси 

громадян, що охороняються законом.  Просимо правоохоронні органи 

доповісти сесії Бережанської міської ради щодо наявності в діях підприємця 

Степана Машталяра ознак «самоуправства», відповідальність за яке 

передбачена ст. 356 Кримінального кодексу України. Адже на День  

Незалежності України, 24 серпня 2021року, біля колишніх корівників за 

адресою: село Шибалин вул. Шкільна, 19 стався прецендент суспільної 

небезпеки  із застосуванням сили проти селян та проти рішення сесії  

Шибалинської сільської ради (№810 від 05.06.2020року) правонаступником 

якої є Бережанська міська рада, яка залишила в силі  рішення сільської ради 

щодо заборони діяльності свинокомплексу. 

Просимо правоохоронні органи  при розгляді цієї справи взяти до уваги, 

що підприємець не має згоди  органу місцевого самоврядування, котра  

потрібна  для початку  діяльності підприємств, що здійснюють екологічний 

вплив, пункт 38 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Звертаємо увагу, що для початку діяльності  таких підприємств 

потрібен весь пакет документів, а не окремі документи від окремих дозвільних 

органів. 

 

 

 

Прийнято на II засіданні  XII сесії  

03 вересня 2021 року 


