
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                                       

від 18 листопада 2019 року                                                             № 1067 

 

Про організацію робіт з очищення 

територій та вулиць міста від снігу та 

підсипання протиожеледною  сумішшю 

на зимовий період 2019-2020 років 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», «Про благоустрій населених 

пунктів», Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, 

залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, 

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, 

затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за                     

№ 365/20678, з метою забезпечення своєчасного прибирання снігу з 

автомобільних доріг і тротуарів Бережанської міської територіальної громади в 

осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років, виконавчий комітет Бережанської   

міської  ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» 

здійснювати першочергово у період снігопадів очистку та обробку 

технологічними матеріалами вулиць міста із складними умовами руху та 

небезпечні ділянки руху транспорту (круті спуски і підйоми, мости, перехрестя 

вулиць, зупинки громадського транспорту, під’їзди до навчальних закладів та 

медичних закладів), а також: 

-  шляхопровід на вул. Л. Українки та перехрестя з вул. Привокзальна; 

-       вул. Лепких; 

-       вул. Руська; 

-  вул. Чорновола; 

-       вул. Червона; 

 



-      вул. Академічна. 

2. Здійснювати прибирання снігу на вулицях м. Бережани, с. Лісники,                   

с. Рай та с. Посухів, спеціалізованою технікою, а саме: 

-  автомобілем ЗІЛ 431412 К0-002 – магістральні вулиці м. Бережани, а 

саме: вул. Лепких, вул. Раївська, вул. Б. Хмельницького,                         

вул. Руська, пл. Незалежності, вул. Привокзальна, вул. Л.Українки, 

вул. Шевченка, вул. Чорновола, вул. Львівська, вул. І. Франка,                  

вул. Січових Стрільців; 

-  трактором МТЗ-82, трактором Т-40 – вулиці м. Бережани,                         

с. Лісники, с. Рай та с. Посухів; 

-  трактором  Т-16  – центральна частина міста і тротуари. 

3. Забезпечити прибирання та вивезення снігу з під’їздів до медичних 

закладів, внутрішньоквартальних проїздів, доріжок, прибудинкових територій, 

які межують з тротуарами, пішохідних зон, тротуарів, місць для паркування 

транспорту, зупинок міського пасажирського транспорту загального 

користування. 

4. Бережанському МКП «Господар» забезпечити всі підйоми і спуски 

вулиць  міста Бережани технологічними матеріалами.  

5. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури  міської ради 

Халупнику З.О. 

 

 

  Міський голова      Володимир МУЗИЧКА  
        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


