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ХРОНІКА ГРИ В НАПЕРСТКИ -2
Сьогодні, 11 вересня, в Бережанах не було 

води. Очевидно, техніка і люди МКП «До-
бробут» «латали прорив» біля студент-
ського кафе на вул. Академічній. Звичайно, 
залатати прорив на Академічній могли й у 
п’ятницю. Але в п’ятницю і в суботу трак-
тор МКП «Добробут» розривав скверик на 
місці колишнього майданчика по сусідству 
– на вул. Лепких біля військкомату. Та так 
натхненно розривав, що там потріскали во-
дяні труби під ним, і зі суботи, вже 3 дні, 
вода рікою текла аж до пожежної…

Міг би втрутитися міськвиконком. Однак 
не має часу – готує рішення про підвищення 
тарифів на …воду, яке має затверджувати в 
середу. Готує для того, щоби ми, бережанці, 
й надалі ці втрати оплачували зі 
своєї кишені… А чому би й ні, 
якщо мовчимо і платимо, платимо 
і мовчимо?..

Утім, сьогодні мова про інше 
– про той розритий дитячий май-
данчик.     

8 вересня біля костелу на вул. 
Лепких працював екскаватор 
МКП «Добробут». Як на підставу 
початку земляних робіт, забудов-
ник Р.Фанга посилався на дозвіл, 
виданий 5 вересня обласною архі-
тектурно-будівельною інспекцією 
(ДАБІ). Однак показував не сам 
документ, а лише його знимку на 
телефоні. Інших дозволів на знят-
тя грунту не було.

Оскільки пляц розміщений в 
охоронній зоні пам’ятки культури 
національного значення – костелу, 
на проведення земляних робіт по-
трібен дозвіл Міністерства куль-
тури України, як цього вимагає закон «Про 
охорону культурної спадщини». Крім того, 
попередньо мали бути проведені археологічні 
дослідження ділянки. 

Так співпало, що саме в цей день, у п’ятницю, 
в ДІАЗі в Бережанах біля замку в інших спра-
вах перебувала особа, яка  ще 4.07.2012 р. ви-
дала припис від обласної  інспекції охорони 
пам’яток історії та культури про заборону по-
чатку земляних робіт без попереднього архе-
ологічного дослідження, – М.Ягодинська, яка 
й з’ясувала, що земляні роботи проводяться з 
порушенням вимог цього припису – без попе-
редньої археології, без погодження з Міністер-
ством культури України.

Не зважаючи на ці застереження, забудовник 
продовжував роботи: мовляв, «не заважайте, я 
маю дозвіл ДАБІ»…

Як з’ясувалося згодом, мова насправді йшла 
не про дозвіл, а про початок будівельних робіт 
за так званим повідомним принципом – лише 
на підставі подання забудовником в ДАБІ пові-
домлення про початок будівельних робіт. Чому 
таке стало можливим?

А тому, що цілий ряд чиновників знехтував 
тим, що пляц розміщений в комплексній охо-
ронній зоні пам’ятника культури національно-
го значення, інші вдалися до прямого маніпу-
лювання. 

Утім по порядку справа виглядає 
так.

Ще в липні 2012 р. уже згадува-
ний припис за №120 обласна ін-
спекція охорони пам’яток історії та 
культури направила на дві адреси – 
Бережанській міській раді і Р.Фанзі.

Припис, адресований Р.Фанзі, 
18.07.2012 р. в інспекції отримав 
розробник проекту землеустрою 
В.Сиротюк. При цьому, як ми вже 
писали, отримав за дорученням 
Р.Фанги, посвідченим міським го-
ловою В.Музичкою 4.02.2012 р., 
тобто в суботу, хоча такі доручення 
зазвичай – справа нотаріусів. Утім, 
видно, квапилися. Правда, те, що 
на дорученні не були вказані рекві-
зити його реєстрації в міській раді, 
ще не дає підстав стверджувати, що 
доручення «ліве»... 

А далі вимоги цього припису 
…пропали! Їх не відобразили ні 
В.Сиротюк у проекті землеустрою, 
ні  В.Музичка в підписаному ним рішен-
ні міської ради від 29.01.2013 р. №606, яким 
Р.Фанзі надано земельну ділянку! 

Ні один, ні другий «не звернули уваги», що 
проект землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки, розташованої на території охо-
ронної зони пам’ятки культурної спадщини 
національного значення, також підлягає пого-
дженню центральним органом державної вла-
ди, що опікується культурною спадщиною, – 
Міністерством культури України. І це не лише 
вимога закону «Про охорону культурної спад-
щини», але й профільного закону – Земельного 
Кодексу України (ст.ст. 123 і 186¹)! 

Однак цього не зробили. Що це було – змова 
посадовців, посадовий підлог чи просто за-
будькуватість – ще треба дослідити. Але факт 
є фактом: через невнесення первинних даних 
щодо охорони культурної спадщини, порушен-
ня процедури відведення земельної ділянки 
охоронна зона пам’ятки культури національ-
ного значення нині зруйнована! А перед тим 
– скверик і дитячий майданчик у ньому. 

Чи зупиняться перед військовим похованням 
часів Першої світової війни, яке – достемен-
но відомо – тут було, і про перенесення якого 
нема жодної достовірної інформації? Адже 
окремого дозволу органу охорони культурної 
спадщини на проведення земляних робіт тут 
– на місці поховання загиблих військовослуж-

бовців, як цього вимагає не тільки християн-
ська мораль, але й державний закон, – нема. За 
законом, процес мав би контролювати міський 
голова. Утім пройшов певний час, як зауважи-
ли йому про це, а, видається, мер поступає, як 
уміє: що не в його інтересі, – пропускає повз 
вуха. Екскаватор продовжує рити. Чи цього 
разу і над загиблими допустять наругу?..  

До речі, як бачимо в преамбулі самого рішен-
ня, міська рада прийняла його, «розглянувши 
пропозиції постійної комісії із земельних пи-
тань». Це депутатська комісія і очолював її 
професор М.Жибак, який також до обмежень 
«не дочитався»…

Утім згаданий припис – не єдиний доку-
мент, в якому можна було почитати, що пляц 
розміщений в охоронній зоні пам’яток куль-
тури. Буквально трьома місяцями раніше – 
26.04.2012 р. – ці ж депутати затвердили так 
зване історико-містобудівне обґрунтування 
(ІМО), в якому чорним по білому писалося, 
що ця земельна ділянка входить в межі істо-
ричного ареалу та в межі комплексної охо-
ронної зони пам’яток архітектури. І під цим 
міський голова В.Музичка також бив печатку! 
Забув за три місяці? Як і М.Жибак, як інші 
члени земельної комісії, що мали б детально 
розібратися, як всі інші депутати? Що за на-
пасть така напала на міську раду?..

Утім, як видається, не лише на неї. Ми вже 
писали, що на титульну сторінку ІМО, яким 
львівська приватна контора «Ярко і К» у по-
рушення всіх державних будівельних норм і 
правил (ДБН) пропонувала розмістити авто-
бусну зупинку …на саме перехрестя – у то-
рець вул. Академічної, вдарив печатку і по-
ставив підпис погодження головний обласний 
архітектор В.Харченко. При цьому, вочевидь, 
перевищуючи свої повноваження, бо пого-
джень ні міського, ні районного архітекторів 
не було, і, вочевидь, якщо не проявивши про-
фесійної непридатності, то принаймні …«за-
бувши» про вимоги ДБН. Ми писали, що по-
яснити таку поведінку поважного чиновника 

ОДА важко, якщо не звернути уваги на підпис 
на штампі під одним із креслень: «Виконав: 
А.Харченко». Впадає в око, що в розробника 
проекту і начальника управління містобуду-
вання та архітектури Тернопільської ОДА 
одинакове прізвище. Кажуть, мало бути не ви-
конав, а виконала, бо – донька… 

Утім на сайті ДАБІ, де «вивішена» інфор-
мація про повідомний принцип початку бу-
дівництва, автором проекту вже вказана інша 
особа – Мирослава Петрівна на прізвище  … 
Харченко. Так-так, як кажуть, дружина голов-
ного обласного архітектора! Як там «сім’я» 
по-італійськи?.. Отож-бо!..

Зайдемо до теми ще з одного боку. На той 
час від 17.07.2017 р. в обласному ДАБІ за 

вхідним номером №40-1019-3755 
уже чекала на розгляд заява меш-
канців сусіднього з пляцом житло-
вого будинку на вул. Лепких, 5А, в 
якій було детально вказано на всі 
порушення будівельних норм і пра-
вил, допущені на попередніх стадіях 
«просовування питання», і на ряд не-
відповідностей, зокрема – в рішенні 
міської ради земельна ділянка надана 
для перенесення автобусної зупинки 
з добудовою торгового павільйону, 
а Містобудівні умови та обмеження 
районною архітектурою за підписом 
В.Сидоровича видані вже на будів-
ництво не павільйону, а магазину як 
капітальної споруди висотою 12,8 м, 
хоча, правда, – із влаштуванням авто-
бусної зупинки. Вказували, що про-
ект взагалі виготовлений без перене-
сення автобусної зупинки тощо.

Розглянути цю заяву, врахувавши 
викладене, – означало не дати дозво-

лу на будівництво! Тому обласне ДАБІ більше 
місяця не пускало заяви в хід, порушуючи всі 
терміни, визначені законом «Про звернення 
громадян». 

Справа в тому, що згідно зі ст. 34 закону «Про 
регулювання містобудівної діяльності» не по-
требує дозволу тільки один клас будівель – так 
званий СС1. Для нього достатньо повідомлен-
ня про початок робіт. У нашому випадку згід-
но зі ст. 32 цього ж закону нове будівництво, 
яке здійснюється в охоронній зоні пам’яток 
культурної спадщини, не може бути віднесене 
до класу СС1! 

У чому «прикол»? У тому, що, аби полегшити 
«рєшалово» для обласного ДАБІ, М.Харченко, 
як проектант, раптом відносить це будівни-
цтво до класу СС1. І вийшло, що для нього до-
статньо повідомного принципу! Чи ви думали, 
що в наперстки грають лише в Бережанах?..

Безумовно, шановна пані-архітектор пішла 
на це, бо формально в свій час ні В.Музичка 
в рішенні сесії, ні В.Сиротюк у проекті земле-
устрою не вказали на таке обмеження як охо-
ронна зона пам’ятки архітектури національ-
ного значення. Ще раз зазначу: що це було – 
змова посадовців, посадовий підлог чи просто 
забудькуватість – треба розслідувати окремо.

Ігор МЕЛЬНИК, 
член Національної спілки журналістів України.

Р.S.
Ще пару епізодів.
Хто кому меценат. Виявляєть-

ся, дитяча гірка, яка тут стояла, 
не належала Р.Фанзі, як він про це 
неодноразово заявляв! Її, як видно 
з документів, за кошти міського 
бюджету в приватного підпри-
ємця Г.Походжая за 22 тис. 900 
грн. закупило МКП «Благоустрій». 
Правда, на 2.11.2016 р., тобто на 
дату купівлі споруд дитячого май-
данчика в приватного підприємця, 
гірка вже стояла на цій земельній 
ділянці принаймні рік! 

Зрештою, здогадуємося в чию 
кишеню через приватного підпри-
ємця врешті-решт перетекли ці 
кошти з міського бюджету. Але 
цікаво, яким актом комунальники 
вводили гірку в експлуатацію?..

І ще одне. Очевидно, купівля 
«проводилася» рішенням міськвиконкому. 
Тепер стає зрозумілим, чому рішення місь-
квиконкому не оприлюднюються на сайті 
міської ради, як це передбачено законом. Ви-
дається, є що ховати…

Не хочу нікому нав’язувати своїх висновків, 
але так бути не може! Хочу лише запита-
ти згаданих мерів і немерів, та ще й із деся-
ток не згаданих поіменно панів і підпанків: 
після усього цього вас не пече щоночі кров 
героїв Небесної Сотні?!. 

 Авторські правові висновки є оціночними 
судженнями.

продовження журналістського розслідування

7 вересня у залі краєзнавчого 
музею відкрилася персональна 
виставка робіт Ніни Шупляк 

«Малярство на склі». 
Запрошуємо на перегляд.
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАМ

 �М’яка частина (диван + 2 крісла) в ідеаль-
ному стані. Ціна договірна. Т.0974707983

 � Дрібна картопля. Т.2-25-40, 0977257912
 � Гній. Т.0987288810
 � Холодильник «Мінськ» в хорошому стані. 

Ціна договірна. Т.0974707983
 � Піаніно (виробництво Німеччини). 

Т.0984686369
АВТО-МОТО

 � Автошини та б/к техніка. Т.0671143058

НЕРУХОМІСТЬ
 � 3-кімн.квартира у двоквартирному осо-

бняку. Є гараж, кімната над гаражем, сарай. 
Т.0673530569

 � 2-х кімнатна квартира по вулиці Тер-
нопільська. Площа 42 кв.м. Без ремон-
ту. Т. 0674601919 (Христина)

 � 2-кімн.квартира по вул. Січ.Стрільців. 
Т.0984089027

 � 2-кімн.квартира: євроремонт, опалення. 
Гараж. Т.0680205720

 � ТЕРМІНОВО 1-кімн.квартира в центрі. 
Загальна площа 30,9 кв.м. Т.0683118625, 
0974567635

 � Будинок по вул.Шептицького, 6 з на-
двірними будівлями. Заг. площа 217 кв.м. 
Т.0977522819

 � Будинок по вулиці Лесі Українки, 2 
зі всіма зручностями. Є надвірні будівлі, 
шестикамерні вікна, центральне опа-
лення, повністю замінено електричну 
мережу. Земельна ділянка приватизована.  
Т.0673520795. Ціну знижено (33 тис.)

 � Будинок (Львівська, 58) і хата в селі. 
Т.0972159684

 �Магазин (2-й поверх в районі поліклініки): 
площа 175 кв.м. Т.0991293098

 � Здається в оренду магазин (1-й поверх): 
площа 160 кв.м. Т.0991293098

 � Незавершене будівництво по вул.Міцкевича 
та пл.Ринок. Т.0975127525, 0679993392

 � Земельні ділянки під гаражі по вул. Січ. 
Стрільців. Т.0979363111 (Катерина)

РІЗНЕ
 � Круглодобово по догляду за ходячою жінкою. 

Т.0671389133

 � Ремонт та виготовлення гідравлічних шлангів 
високого тиску: вул.Тернопільська, 72 (СТО). 
Т.0973979669

 � Потрібен офіціант. Т.0679993392

 � ОГОЛОШЕННЯ можна подати на 2-му 
поверсі Універмагу та в Інфоцентрі «Береж.
інфо» (ратуша, 1-й поверх).

 � Блокова реклама. Т.0979855255

* * *
На «Битві екстрасенсів»:
- Перед вами фотографія людини. Розкажіть, 

що з нею сталося.
- Вона сфотографувалася.
- Вітаю, ви в фіналі!
* * *
- Доктор, я боюся вам зізнатися...
- Не хвилюйтеся, розповідайте. Нам, психіа-

трам, можна розповідати все!
- Добре, лікарю. Мені весь час здається, що на 

роботі за мною ходять якісь незнайомі люди...
- Ну що ж, думаю, що ми зможемо це виліку-

вати... А ким ви працюєте?
- Екскурсоводом в музеї.
* * *
— Ти даремно відмовляєшся, пельмені чудо-

ві. 
— Пристойні люди беруть із собою в кіноте-

атр попкорн.
* * *
- Роза Мойсеївна, скільки вам років?
- Треба порахувати. Коли я вийшла заміж, 

мені було 20, Семену 40, тобто я була в 2 рази 
молодша. Зараз йому 70, значить, мені 35...

* * *
Прибиральниця Петрівна, яка пропрацювала 

в міжнародному аеропорту 15 років, знає на 70 
мовах фразу: «Куди преш, я щойно помила!»

АНЕКДОТИ

ДЮФЛ України U-19. 
Стартували з перестрілки

13 вересня 2017 року юні футболісти з Бе-
режан вперше в своїй історії взяли старт у 
Всеукраїнських змаганнях з футболу серед 
команд юнаків (U-19) в Першій лізі виїзним 
матчем проти львівського «Опора», з яким 
раніше зустрічалися в рамках ДЮФЛ серед 
команд U-15 та U-17.

Матч, який закінчився з рахунком 4:3 не на 
нашу користь, запам’ятався кількома ключо-
вими епізодами:

гості з Бережан, ведучи у рахунку 3:1, при-
мудрилися програти 3:4, граючи в більшос-
ті;

бережанці забивали на різний смак: спо-
чатку втік чи не з центрального кола від су-
перників Олександр Грінько, потім Сергій 
Мацалап забив зі штрафного, і насамкінець 
знову відзначився чи не найкращий гра-
вець бережанців в цьому матчі - Олександр 
Грінько;

очевидною причиною поразки підопічних 
Ігоря Хичія сміливо можна вважати відсут-
ність досвіду гри на такому рівні, що при-
звело до прикрих промахів і непорозумінь 
між захисниками і воротарем.

Матч закінчився поразкою ФК «Бережани-
ДЮСШ», але, попри поразку, було видно 
бажання грати у футбол та підвищувати 
футбольну майстерність, що повинно при-
нести результат вже в  матчі ІІ туру (першо-
му домашньому), що відбудеться у четвер 21 
травня.

 Чемпіонат району з футболу. 
Навіть у хокеї не все таке стається

10 травня відбулись матчі 14 туру Відкритого 
чемпіонату району з футболу.

Матчі, які засвідчили прірву у футбольній 
майстерності та влучності лідерів та серед-
няків й аутсайдерів. У Рибниках, де відбулося 
футбольне дербі, місцева команда поступи-
лась лідеру чемпіонату – ФК «Єдність» 2:16. 
Також не відчув жодного опору в Курянах про-
ти однойменного ФК футбольний колектив з 
Куропатник, який переміг 9:0.

В Мечищеві грала друга команда чемпіонату 
– ФК «Лісники». Матч, як і в першому колі, 
закінчився перемогою лісницької команди, - 
5:1. в Ще одному матчі ФК «Вільховець» на 
домашній арені за жахливого стану газону (на 
думку представників ФК «Енергія», про що 
вони повідомили БРФФ) 7:3 переміг команду 
ФК «Енергія».

Становище лідерів не змінилося: перший – 
ФК «Єдність», на відстані однієї перемоги ФК 
«Лісники»; третій – ФК «Куропатники» (також 
на відстані 3 очок). 

Чемпіонат області з футболу. 
Залишились найпринциповіші матчі
3 вересня ФК «Бережани» дотиснув вдома 

сусідів-суперників з Козови» - 1:0 (відзначився 
Сергій Мацалап). 

Та спочивати на лаврах одному з претенден-
тів на медалі немає коли: вже 17 вересня від-
будеться ще одне регіональне дербі – виїзд бе-
режанців до Зборова, а 20 вересня бережанці 
зіграють у Чорткові проти ФК «Чортків».

ФОТОМИТЬФУТБОЛ

Наприкінці березня, під  час робіт на  кар’єрі 
з видобування каменю, що знаходиться на 
горі Лисоня(поблизу м.Бережани), було зна-
йдено останки вояків часів Першої світової 
війни. Роботи в цьому місці було припинено 
до отримання дозволу на проведення архео-
логічних досліджень та ексгумацію тіл. 

Наприкінці серпня, після отримання дозво-
лу, до пошукових робіт приступило Меморі-
ально-пошукове комунальне підприємство 
Львівської обласної ради “Доля”. На пер-
шому етапі робіт, екскаватором було знято 
верхній шар грунту, далі в роботу “пішли” 
лопати, совки та щітки. Картина, яка постала 
після виявлення наступних поховань, справ-
ляє гнітюче враження від цинізму воєнних 
реалій. Заступник керівника підприємства 
“Доля” Володимир  Харчук, прокоментував 
це так: “Тут знайдено двохшарове санітарне 
захоронення. Бої на Лисоні проходили в серп-
ні-вересні 1916 року, в той час було досить 
спекотно, тому задля убезпечення від розпо-
всюдження інфекцій, загиблих в боях сол-
датів ховали в воронках від артилерійських 
снарядів(один з них був викопаний в цьому 
місці), приблизно тут поховано 50-60 вояків ”. 
Під час проведення розкопок, також було зна-
йдено  артефакти військового та побутового 
призначення(хрестики, ґудзики, медальйон, 
гребінець, ложка, кулі та гільзи). Це по-суті 
класичні братські могили, де знайшли при-
мирення ворогуючі сторони(знайдені арте-
факти підтверджують, що тут поховані вояки 
австро-угорської, німецької та російської  ар-
мій, можливо серед них є і українці з союзної 
та російської армій). Наразі роботи тривають, 
більш детальніше про знахідки на Лисоні, ми 
дізнаємось після завершення археологічних 
робіт та ексгумації всіх тіл загиблих.

Сергій ЛЮШНЯК,                                     
старший науковий співробітник              

Бережанського краєзнавчого музею

РОЗКОПКИ НА ГОРІ ЛИСОНЯ

ГОСПОДАРЮ НА ЗАМІТКУ

Наближається до завершення підготовка 
до фестивалю у Жукові. Не дивлячись на те 
що сільський війт як резервіст охороняє наші 
північні кордони від можливих провокацій 
російського агресора, молодь і активісти села 
не покладаючи рук роблять своє село чепур-
ним і привітним для жителів та гостей. Ну і 
звичайно чекають всіх бережанців в якості 
гостей у неділю на своєму фестивалі!

ДОБРІ СПРАВИ


