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№ 20 (364) 12 жовтня 2017 р. Виходить тричі на місяць. Розповсюджується БЕЗКОШТОВНО.

Міському голові
м.Бережани
Володимиру Музичці

Про розвиток міста Бережани
“Враховуючи стрімкий розвиток велоруху 

в м. Бережани, збільшення велоініціатив, по-
пуляризацію велоруху з боку громадських 
організацій, міжнародних організацій, гло-
бальні тенденції до розвитку і плануван-
ня сталих видів транспорту та екологізації 
громадського простору та орієнтації його 
на людей, одним із завдань стратегії роз-
витку міста Бережани є розвиток велоінф-
раструктури. Створення умов для розвитку 
велосипедного руху є засобом для форму-
вання сталої транспортної системи Бережан 
і екологічно чистого, доступного, комфорт-
ного і безпечного міського простору для всіх 
його користувачів...” - так розпочинаються 
Загальні положення “ПРОГРАМИ розви-
тку велоінфраструктури та популяризації 
руху «ВелоБережанщина» у м. Бережани 
на 2016-2020 роки”, затвердженої 25 грудня 
2015 р. згідно Рішення Бережанської міської 
ради “Про затвердження міської програми...” 
№ 56  (http://berezhanymrada.gov.ua/images/
Docs/Rada/Rishennia/2016/56.pdf).

Задля реалізації даної Програми, рекомен-
дуємо закласти в міський бюджет на 2018 
рік кошти на проектування і реалізацію 
реконструкції найбільш населеної вул. Сі-
чових стрільців (спершу - на проміжку між 

вулицями Валова і Червона) згідно поданої 
графічної пропозиції, а саме:

- збільшити ширину тротуару із влаштуван-
ням бордюрів;

- вкласти асфальтне покриття на проїзній 
частині;

- замість водостічної канави - влаштувати 
бетонне водовідведення, а на бетонних пли-
тах перекриття - влаштувати велосипедну 
доріжку;

- влаштування дорожнього покриття роби-
ти з відповідними ухилами задля водовідве-
дення;

- при проектуванні та виконанні робіт - ко-
ристуватися ДБН В.2.3-5-2001 “ВУЛИЦІ ТА 
ДОРОГИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ”.

З повагою, голова БМГО «Рідне місто» Ан-
дрій Якимів

Відповідь міської влади не забарилася:
На Ваш лист від 29.09.2017 року №91 за вх. 

№1631/03-23 від 04.10.2017 року щодо роз-
витку велоінфраструктури та популяризації 
руху «ВелоБережанщина» повідомляємо, що 
дані пропозиції щодо передбачення в місь-
кому бюджеті на 2018 р. коштів на проекту-
вання і реалізацію реконструкції найбільш 
населеної вул. С. Стрільців в м. Бережани, 
- будуть розглянуті при формуванні проекту 
бюджету на 2018 рік з урахуванням висно-
вків посадових осіб відділів міської ради.

                        Міський голова В.Музичка.

ГРОМАДСЬКІСТЬ ПРОПОНУЄКОРОТКО
* * *

Жителька Бережан залишила велосипед 
своєї дитини у під’їзді багатоповерхівки. А 
коли повернулась вранці, двоколісника вже 
там не було. Подія трапилась в ніч на з 5 на 6 
жовтня. Жінка звернулась у поліцію.

Правоохоронці провели ряд оперативно-
розшукових заходів, завдяки чому їм вдалося 
встановити причетного до крадіжки. Ним ви-
явився місцевий житель 1975 року народжен-
ня. Велосипед злодів збути ще не встиг. Його 
затримали та перевіряють на причетність до 
схожих злочинів. Крадію загрожує штраф від 
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або громадські ро-
ботами на строк від вісімдесяти до двохсот 
сорока годин, або виправні роботи на строк 
до двох років, або арешт на строк до шести 
місяців, або позбавлення волі на строк до 
трьох років.

* * *
Декілька місяців в Бережанах на дитячій 

площадці біля костьолу відбувається проти-
стояння між недобросовісним забудівником, 
якого покривають місцеві чиновники. Про-
те як швидко не дивлячсись на всі заборони 
і відсутність документів (ми про це писали) 

будова росла, так швидко вона зупинилась. 
Для тих, хто слідкує за подіями повідомля-
ємо - будову справді зупинили контролюючі 
органи, і зараз піднімається питання про пи-
ведення території в попередній стан. Матері-
али про це готуються до друку.

* * *
Увага! За запитом Бережанської міської 

ради у п’ятницю, 13 жовтня 2017 року в м. 
Бережани працюватиме Регіональний сер-
вісний центр МВС в Тернопільській області, 
який надасть сервісні послуги громадянам, 
які хочуть:

- зареєструвати, або перереєструвати тран-
спортний засіб (45 хв.)

- замінити посвідчення водія (до 30 хв.)
- отримати міжнародне посвідчення водія 

(20 хв.)
- подати запит на отримання довідки про 

наявність/відсутність судимостей (15 хв)
Мобільний сервісний центр МВС України 

працюватиме з 10.00 год. на базі Бережан-
ського районного СТК ТСОУ (у минулому 
ДОСААФ), який знаходиться за адресою: м. 
Бережани, вул. Лепких, 30А.

 Заходи з  відзначення 
 75-ї річниці утворення Української Повстанської Армії

12 жовтня
 13.00 год. -  -  піша хода до місця конспіративної штаб-квартири Голов-

ного командира УПА  Р.Шухевича у с.Рай (панахида) – збір  учасників біля 
пам’ятника Т.Г.Шевченка, Площа Ринок

13 жовтня
10.00 год. -  відкриття меморіальної дошки «Гімназистам – учасникам 

національно-визвольних змагань» на фасаді Бережанської школи-гімназії
10.10 год. - історико-пізнавальна конференція «Історія Нескорених»,  

презентація бібліографічного покажчика «УПА: сторінки історії» - музей 
книги;

12.00 год. - вшанування пам’яті «борців за волю України» (піша хода 
на міське кладовище, покладання квітів до пам’ятників, меморіальних та-
блиць та могил, панахида за полеглими Героями) - збір учасників та фор-
мування колони біля пам’ятника Т.Г.Шевченка, Площа Ринок;

13.30 год. - спартакіада допризовної молоді, присвячена 75-й річниці 
утворення Української Повстанської Армії -  міський стадіон

14 жовтня
14.00 год. – панахида пам’яті полеглих Українських січових Стрільців та 

вояків УПА, молебень за долю України, меморіальний комплекс на горі 
Лисоня (виїзд автобусів від адмінбудинку районної ради о 13.30 год.)

16.00 год. – перегляд фільму «Українська Повстанська Армія. Спогади», 
виставковий зал краєзнавчого музею

15 жовтня
14.00 год. – творчий звіт Бережанського району та м.Бережани «Зроди-

лись ми великої години» -  районний будинок культури

14 жовтня о 16 год. 
в Бережанському краєзнав-

чому музеї презентація доку-
ментального фільму 

«Українська Повстанська 
Армія. Спогади» 
(Бережанщина). 

Перегляд платний: 
дорослі -10 грн., 

учні та студенти - 5 грн. 
Опинись у вирі тих подій, че-

рез спогади очевидців.

АФІША РІДНОГО МІСТА
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАМ

 � Нова шуба з нутрії (44-46 р.). Ціна до-
говірна. Т.0971072861

 � Холодильник 2-х камерний «Індезіт». 
Т.0673520820

 � Буряк кормовий. Ціна договірна. Т.22540, 
0977257912

АВТО-МОТО
 � Автошини та б/к техніка. Т.0671143058

НЕРУХОМІСТЬ
 � 3- кімнатна квартира. Т.0971763560

 � 2-кімн.квартира по вул. Рогатинська, площа 
38 кв.м. Т.0985802989

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

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

 � Будинок, гараж, літня кухня  по вул. Рога-
тинська, 75 з ділянкою 0,17 га. Т.0668582862

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

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

 � Новозбудована хата в с.Лапшин. 
Т.0932039821

 � Будинок з надвірними будівлями. 
Т.0935340997

 � Здається в оренду приміщення в центрі. 
Т.0686775452

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

РІЗНЕ
 � Втрачене Свідоцтво про право на спадщину 

за заповітом, видане Бережанською держадміні-
страцією 01.03.1994 року за реєстровим № 605 
на прізвище Барни Матрони Яківни, вважати 
недійсним.

 � На роботу в ломбард «Комод» потрібен екс-
перт-оцінювач. Т.0671605067 

 � На роботу в магазин потрібен продавець. 
Т.0968987227.

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

 � Блокова реклама. Т.0979855255

* * *
Два українця в Єгипті: 
- Петро, диви який кінь з радікулітом! 
- Васю, злізь з верблюда…

* * *
Петро віз дві тони оливок з Іспанії, дві тони 

пармезану з Італії, а посадили за якихось 2 гра-
ми з Амстердама. 

* * *
Розмовляють двоє кумів:
- Купив я собі вчора долари... 
- А чого ж не євро? 
- Та ти шо, долари ж дешевші!

* * *
Видалився із соцмереж, щоб у спорі з дружи-

ною мати залізний аргумент – ради тебе я за-
лишив 3000 жінок!

* * *
- Ізя, в тебе шість яблук. Половину ти віддав 

мені. Скільки у тебе залишилось? 
- Пять з половиною.

АНЕКДОТИ

БЕРЕЖАНИ ЗНОВУ ПОТОПАЮТЬ У СМІТТІ

ВІСТІ З ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ
ФУТБОЛ. Чемпіонат району
8 жовтня, найшвидше, визначився чемпіон 

Відкритого чемпіонату району з футболу.
В центральному матчі туру у Котові ФК 

«Єдність» приймав ФК «Вільховець». Матч 
обіцяв бути безкомпромісним. Таким він, на-
справді й виявився. Перші двадцять хвилин 
гри домінували гості, - і підсумком їх пере-
ваги став мяч забитий кращим бомбардиром 
команди – Василем Гоцулом. Було ще кілька 
втрачених моментів… І футбольна Форту-
на за неписаним, але правилом, перевернула 
все з ніг на голову: Іван панас, Назар Соколо-
вський, Ярослав Зелінський та Ярослав Макар 
з ФК «Єдність» забивали на різний смак. Під-
солодив поразку для гостей Ігор Івасів. 4:2 і 
в останньому турі ФК «Куряни» лише може 
зупинити рибниківську команду.

В боротьбі за медалі нижчої проби ще нічого 
не зрозуміло, адже і ФК «Куропатники», і  ФК 
«Лісники» синхронно перемагають. Долю срі-
бла та бронзи вирішить матч останнього туру 
між цими командами, що відбудеться 22 жов-
тня в Лісниках.

А в матчах 18 туру зафіксовано такі резуль-
тати: ФК «Енергія» – ФК «Куропатники» - 1:8, 
ФК «Лісники» – ФК «Куряни» - 7:4, ФК «Га-
личина» – ФК «Мечищів» - 7:0.

ФУТБОЛ. Вага останнього матчу
15 жовтня фінішує черговий чемпіонат об-

ласті.
Цього ігрового дня ФК «Бережани» зіграє 

вдома проти ФК «ДСО-Поділля», який посі-
дає друге місце, відірвавшись від бережанців 
на два очки. І все завдяки тому, що у перенесе-
ному матчі (без гри бо команда з Чорткова ви-

рішила на матч не їхати, хоча вже на наступну 
перенесену гру прибула) ФК «ДСО-Поділля» 
записав до свого активу технічну перемогу.

Матч, що розпочнеться в Бережанах о 16 
годині, може стати для бережанців срібним (в 
разі перемоги). Але нижче третього місця ко-
манда вже не опуститься., 

ФУТБОЛ. Уроки дорослого футболу
Цьогоріч бережанські юні футболісти впер-

ше в своїй історії стали учасниками Всеукра-
їнських змагань серед команд Ю-19 (виступа-
ють у Першій лізі група «1» ).

В матчі І туру проти львівського «Опора» бе-
режанці мали всі шанси на перемогу, ведучи 
по ходу гри 3:1, та брак досвіду дався взнаки: 
прикра поразка 3:4.

Перший домашній поєдинок (грали проти 
мукачівського МФА) не додав оптимізму ні 
гравцям, ні тренерам, ні вболівальникам: 1:7. 
Продовжилося футбольне побиття і в матчі 3 
та турів: поразка 1:10 від чернівецької «Буко-
вини» та 0:5 від новояворівського «Гірника».

Великі сподівання були у вболівальни-
ків на другий домашній матч, в якому ФК 
«Бережани-ДЮСШ» приймав 11 жовтня іва-
нофранківський «Тепловик-ДЮСШ-3». Ба-
жання у футболістів підопічних Ігоря Хичія 
було, але інколи емоції переважали розум і 
бережанці допускались прикрих помилок в 
захисті, які вміло використовували гості. Як 
результат, поразка господарів 2:4 і останнє 
місце в турнірній таблиці (ділимо його разом 
з командою «Ніка» з Івано-Франківська).

Наступний матч бережанці зіграють 18 жов-
тня у Винниках проти місцевого «Руха».

Степан ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ

ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ - СПРАВЕДЛИВЕ РІШЕННЯ СУДУ
Що таке досудова доповідь?
Законодавчі умови для реалізації досудової 

пробації, персоналу органів пробації визна-
чені Законом «Про пробацію» та Криміналь-
но - процесуальним кодексом України. Зако-
нодавцем визначено, що досудова доповідь 
– це формалізована інформація, що характе-
ризує обвинуваченого, з метою прийняття су-
дом рішення про міру його відповідальності.

Для чого потрібна досудова доповідь?
Досудова доповідь потрібна суду для того, 

щоб суддя мав можливість винести спра-
ведливий вирок, отримавши інформацію 
не лише про неправомірний вчинок, але й 
додаткову інформацію про особу, яка під-
озрюється у його вчиненні, дізнатися про об-
ставини її життя, які могли стати причиною 
злочину, а також про заходи, які пропонує 
орган пробації для усунення таких обставин. 
Досудова доповідь приймається судом до 
уваги. Важливо звернути увагу, що досудова 
доповідь не може використовуватися у кри-
мінальному провадженні, як доказ винува-
тості (або невинуватості) обвинуваченого у 
вчиненні злочину.

Як відбувається підготовка досудової до-
повіді?

Якщо людину звинувачено у вчиненні зло-
чину невеликої або середньої тяжкості, або 
тяжкого злочину, за який нижня межа санкції 
не перевищує п’ять років позбавлення волі, 
суд постановляє ухвалу, якою доручає пра-
цівнику пробації скласти досудову доповідь.

Працівник пробації має зібрати інформа-
цію про обвинуваченого та відобразити її у  
досудовій доповіді, яку він зобов’язаний по-
дати до суду у встановлений ухвалою строк. 
Працівник пробації є незалежною, неуперед-
женою особою, яка надає суду необхідну ін-
формацію про обвинуваченого.

Для цього він за допомогою спеціальної 
методики проводить дослідження соціаль-
ного оточення обвинуваченого, його пси-
хологічної характеристики  щоб з’ясувати 
обставини, що могли створити умови для 
вчинення злочину (так звані фактори ризи-
ку). Представник органу пробації з’ясовує  
кримінальну історію особи, його сімейний 
стан, житлові умови, дані про роботу, фінан-
сове положення, спосіб проведення вільного 
часу, наявність алкогольної або наркотичної 
залежності, дані про фізичне та психічне 
здоров’я.

Під час зустрічей представник пробації 
буде задавати питання обвинуваченому про 
його особисте життя, поведінку, роботу (на-
вчання), стосунки з близькими, друзями та 
іншими людьми, матеріальне становище та 
про ставлення до певних життєвих подій та 
обставин.

Від активної участі обвинуваченого у підго-
товці досудової доповіді та від достовірності 
інформації, що буде ним надана, залежить 
висновок працівника пробації щодо перспек-
тиви позитивних змін.

Для підготовки досудової доповіді праців-
ник пробації має спілкуватися з найближчим 
оточенням обвинуваченого: рідні, друзі, ко-
леги, інші особи, які знайомі з ним, а також 
отримувати інформацію з інших джерел: ма-
теріалів кримінального провадження, місця 
роботи або навчання, проживання.

Інформація, що буде надана для підготов-
ки досудової доповіді, захищається законом. 
З нею може ознайомитись лише обмежене 
коло осіб: працівник пробації, суддя, проку-
рор, захисник та потерпілий.

Які права має обвинувачений щодо скла-
дання досудової доповіді та як їх ефектив-
но реалізовувати?

У обвинуваченої особи також є права, які 
полягають в участі у складанні досудової 
доповіді, надаючи необхідну достовірну ін-
формацію представникам органу пробації, 
надавати зауваження та уточнення до неї, 
отримувати інформацію про можливу допо-
могу і консультації.

Відмова від участі у складанні досудової 
доповіді є правом особи на будь-якому етапі 
її складання, але відмова не скасовує скла-
дання цього документу. Якщо обвинуваче-
ний не бажає надавати працівнику пробації 
інформацію про себе, то така інформація 
буде отримуватися з інших джерел. Відмо-
вою у складанні  досудової  доповіді  також 
може вважатися неприбуття за викликом до 
органу пробації без поважних на те причин. 

     Якщо у обвинуваченого виникли сумні-
ви в неупередженості представника  органу 
пробації чи виникли інші підстави, що визна-
чені Кримінально процесуальним кодексом 
України - особа може заявити відвід даному 
працівнику.

Подавати свої зауваження та уточнення
Особа, щодо якої складається досудова 

доповідь, може обговорити з працівником 
пробації зауваження та уточнення до змісту 
досудової доповіді, якщо вони виникнуть. 
Якщо працівник пробації не погодиться з 
точкою зору обвинуваченого, то обвинува-
чений може викласти зауваження письмово і 
вони будуть подані до суду з досудовою до-
повіддю.

Ознайомлення з текстом досудової допо-
віді 

До направлення досудової доповіді в суд 
працівник пробації викликає обвинувачено-
го для ознайомлення з її змістом. Важливо 
пам’ятати, що час на це обмежений і непри-
буття до органу пробації не є підставою для 
неподання досудової доповіді до суду в уста-
новлений строк.
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