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    Новий Генеральний план Чорткова  – системний 
шлях до  розвитку нашого міста

 Міський голова 
 Володимир Шматько:

«Розробка нового Генерального 
плану міста Чорткова є вкрай 
важливою. Ми отримаємо доку-
мент, який визначить напрямки 
розвитку міста на подальші роки,  
зробить міське середовище сприят-
ливим для його жителів. 

Маємо докласти максимум зусиль, 
аби у найближчий час завершити 
роботу над містобудівною кон-
ституцією нашого міста. Адже 
оновлений та, згодом затвердже-
ний  Генеральний план м. Чорткова 
відкриє шлях до покращення інвес-
тиційного клімату та збільшить 
надходження до міського бюджету. 

Чортків динамічно розвивається, 
росте, збільшується кількість на-
селення. Тому, перш за все потрібно 
відвести місця для соціальної інф-
раструктури.  

По суті, місто багато років розбу-
довувалось та розвивалось хао-
тично. Відтак, уже новий генплан, 
що стане основним документом 
життєдіяльності Чорткова,  ма-
ють підлаштувати під існуючу 
ситуацію».
 
   Як відомо, наразі діючим є Ге-
неральний план 1974 року. За цей 
період місто змінилось як в жит-
лово-громадській забудові, так і  в 
промислових підприємствах та 
виробничих територіях.  

   Згідно із Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльно-
сті», генеральний план – це місто-
будівна документація, яка визначає 
принципові рішення щодо розвитку, 
планування, забудови та іншого 
використання території населеного 
пункту.
   Оскільки генплан будь-якого на-
селеного пункту є детальною стра-
тегією його розвитку на найближчі 

15-20 років, стає очевидним, що 
попередній генплан Чорткова, ко-
трому вже «виповнилося» 44! роки, 
є вкрай застарілим.

   Тому, Володимир Шматько після 
обрання його на посаду міського 
голови   ініціював розробку нового 
генерального плану.
(продовження на ст. 4)

          У Чорткові уклали перші «шлюби за добу»
   Пілотний проект «Шлюб за 24 
години», котрий спрямований на 
запровадження швидкої та зручної 
процедури реєстрації шлюбу, відне-
давна стартував у нашому місті.

   У Чорткові за організацію і про-
ведення усіх необхідних процедур 
відповідальне комунальне підпри-
ємство «Чортків дім».

   Згідно з рішенням міської ради 
від 10 листопада 2017 р. № 847 «Про 
внесення змін до Статуту кому-
нального підприємства Чортків 
дім» Статут підприємства доповне-
но підпунктом «надання послуги з 
організації проведення державної 
реєстрації шлюбу».

 Тариф за надання послуги з ре-
єстрації шлюбу за 24 години за-
тверджено рішенням виконавчого 
комітету від 22 грудня 2017 р. №501 

«Про затвердження тарифу за 
надання послуги з реєстрації актів 
цивільного стану у розмірі: 1400 грн. 
– у робочі дні, 2000 грн. – у святкові 
дні, а для учасників АТО ця послуга 
безкоштовна.

 «Молодятам пропонують вибра-
ти локацію для урочистої церемо-
нії: кабінет міського голови, гору 
Юрчинських, територію КП 
“Парковий культурно-спортив-
ний комплекс”. – сказала началь-
ник КП «Чортків дім» Галина 
Олійник. – У майбутньому кіль-
кість локацій може змінюватись».

    Перші пари, які зацікавили-
ся участю у пілотному проекті 
«Шлюб за добу», вже зареєстру-
вали офіційний статус сім’ї. Цере-
монії відбулися на території парку 
культури і відпочинку ім. І. Франка.

Міський голова Володимир Шмать-
ко:

«Від імені всієї громади міста ві-
таю Вас зі створенням сім’ї.  Мені 
приємно, що у місті Чорткові люди 
поєднують свої долі в один рід. Я 
щиро бажаю, щоб Вас упродовж 
усього життя оберігав Господь Бог і 
наділив радістю батьківства і мате-

ринства. Щиро вірю, що все у Вас 
буде добре!
   Радий, що у нашому місті нареш-
ті реалізовується проект «Шлюб 
за 24 години». До організації долу-
чилися і працівники міської ради, і 
комунальних підприємств, і музич-
ної школи. Хочу, щоб таких свят у 
Чорткові було якомога більше».

   Молодята отримали квіти та пода-
рунки від міського голови і, найго-
ловніше – чарівні світлі спогади!

   Для того, аби не чекати 30 днів і 
оформити шлюб вже наступного 
дня, або через декілька днів, наре-
ченим потрібно звернутися до КП 
«Чортків дім» або Чортківського 
міськрайонного відділу РАЦС, 
подати заяву та заключити договір 
про проведення шлюбу у письмовій 
формі.
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Вивіз сміття з Чорткова – проблема чи досягнення?

   Майже рік надавачем послуг з 
вивезення твердих побутових від-
ходів у місті Чорткові є приватне 
підприємство «Катруб» (рішення 
виконавчого комітету від 13 червня 
2017 року № 194 «Про  визначення  
надавача послуг з вивезення твер-
дих побутових відходів на території 
м. Чортків»). Цьому передувало 
проведення конкурсу 6 червня 2017 
року  з визначення виконавця по-
слуг з вивезення твердих побутових 
відходів, переможцем котрого стало  
вже згадане підприємство.

   До червня минулого року такі  
послуги у Чорткові надавало КП 
«Чортківський комбінат комуналь-
них підприємств». За довгі роки ви-
везення твердих побутових відходів 
техніка комунального підприємства 
дуже зносилася.  Рівень заключен-
ня договорів із жителями міста був 
низьким, ці чинники спровокували 
те, що підприємство не заробляло, а 
навіть зазнавало збитків. 

    Тому надання послуг з вивезення 
твердих побутових відходів «пере-
дали у приватні руки».

   
  Аби вияснити, чому процес ви-
возу сміття приватним підприєм-
ством «Катруб» не до кінця налаго-
джений та як вирішуватимуть цю 
проблему, дізнавались у директора 
ПП «Катруб» Богдана Буртака.

-Що таке ПП «Катруб»?Перед 
тим, як запропонувати свої послу-
ги Чорткову, ви вже мали досвід 
роботи в інших містах?

- Приватне підприємство «Катруб» 
надає послуги у сфері поводження з 
відходами з 2007 року. Сьогодні ми 
вивозимо тверді побутові відходи 
з Кременця, Теребовлі та частини 
Теребовлянського району, частини 
міста Тернополя і Чорткова. 

-Частину нашого міста ваше 
підприємство обслуговує ще з 2016 
року, адже так? Чому за майже 
повний рік роботи ПП «Катруб» 
не налагодило безперебійний вивіз 
сміття у Чорткові?

-Так, у 2016 році ми почали співп-
рацювати з містом Чортковом, 
вивозячи тверді побутові відходи з 
частини міста Чорткова. Тоді, коли 
ми обслуговували тільки частину 
міста, працювалося легше. У 2017 
році ми стикнулися з непередбачу-
ваними труднощами щодо вели-
кого накопичення відходів, що не 
відповідає нормам утворення, а 
також недостатньою активністю 
жителів з укладання договорів 
на послуги та низьким відсотком 
сплати за надані послуги.

   Хочу виокремити те, що ми за-
ключаємо договори на вивезення 

тільки твердих побутових відходів. 
Що це? Це відходи, що утворю-
ються в процесі життєдіяльності 
людини, складовими компонента-
ми яких є папір, картон, харчові 
відходи, деревина, а також плас-
тикові вироби, вироби зі скла. Але 
аж ніяк не ґрунт, гілля, рідини чи 
великогабаритні відходи на кшталт 
холодильників, газових плит і тому 
подібне. 

   Чому не можна викидати те, що я 
назвав, поясню так: ПП «Катруб» 
не вивозить сміття на сміттєзва-
лище Чорткова. Усі відходи, що 
збирають наші машини, пряму-
ють на сміттєсортувальний завод. 
Особливість наших сміттєвозів 
така, що, під’їжджаючи до сміттєвих 
бачків, вони підносять та перевер-
тають їх, а весь вміст сміття після 
висипання пресується. 

   Відповідно, якщо бачок заповне-
ний землею, він стає дуже важким. 
При підніманні він може тріснути 
або зірватися. У результаті відліта-
ють колеса і він стає аварійним і не 
придатним для використання. Зем-
ля – це ще менша проблема у сміттє-
вих баках, аніж гілки, для прикладу. 
При пресуванні сміття гілляки 
ламають пресову установку, котрою 
оснащений спецавтомобіль.

    У такому випадку машина їде на 
ремонт, і це стається дуже часто. 
Відповідно графік вивезення сміття 
зміщується, залишаються незадово-
лені роботою підприємства жителі 
Чорткова. І, на жаль, все рухається 
по колу.
 
- Можливо, жителі міста не задо-
волені вартістю вивезення сміт-
тя і вважають, що така вар-
тість зависока?

На засіданні виконавчого комітету 
від 22 грудня 2017 року було за-
тверджено тариф за вивезення та 
знешкодження твердих побутових 
відходів від населення:
- для населення 95,27 грн./1 м3  з 
ПДВ;
- для бюджетних організацій     
105,96 грн./1 м3 з ПДВ;
- для інших споживачів              
135,60 грн./1 м3 з ПДВ.

    Оплата в місяць з однієї особи 
становить:
- в багатоповерховому будинку  
13,53 грн. з ПДВ;
- в приватному секторі 14,29 грн. з 
ПДВ.

   Дуже важливо усвідомити, що 
кожна людина продукує сміття. І за 
його утилізацію треба платити. Я 
хочу представити деякі цифри, аби 
внести певну ясність. Вартість одно-
го сміттєвого бака коштує 160 євро. 
Збирають сміття з баків сміттєвози 
також європейського виробництва. 
Їх ремонт коштує дорого. І окремим 
пунктом хочу відзначити те, що 
шлях до сміттєсортувального заво-
ду, куди вивозяться всі чортківські 
побутові відходи, складає близько 
50 км в один бік. Тому затрати на 
паливо також колосальні. 

   За таку вартість чортківчани ма-
ють ще один великий плюс – від-
сутність у місті сміттєзвалища, що 
розширяється стрімкими темпами.

- Скільки тонн сміття вивозить-
ся з Чорткова щомісяця?

- Щомісяця з Чорткова ПП «Ка-
труб» вивозить близько 400-500 
тонн сміття. Деколи й більше. Для 
прикладу, перед Великоднем, тіль-
ки за декілька днів було вивезено 
більше 100 тонн сміття. У ті дні ми 
працювали ледь не цілодобово.

- Скільки сміттєвозів обслуговує 
місто Чортків? Цього достатньо?

- Чортків обслуговує два сміттєвози. 
Якщо обидві машини у робочо-
му стані, то цього достатньо, щоб 
згідно з графіком вивозити сміття із 
приблизно 400 сміттєвих баків, що 
розташовані в місті близько на 200 
локаціях міста. Сьогодні ми розро-
бляємо нову карту розміщення сміт-
тєвих баків. Надалі ми плануємо 
оприлюднити цю карту, аби жителі 
міста могли з нею ознайомитися. 
Також ми потроху корегуємо графік 
вивезення сміття, адже кількість 
підписаних договорів збільшується 
і відповідно баки швидше наповню-
ються.

- Який відсоток жителів Чортко-
ва заключили договори на вивезен-
ня твердих побутових відходів із 
ПП «Катруб»?

На жаль, договори на вивезення 
сміття із ПП «Катруб» заключили 
далеко не всі жителі міста. Станом 
на квітень цього року заключено 
договори із  близько 15 000 жителів 
міста. За нашими підрахунками, це 
близько 60 %. Решта поки «висить у 
повітрі».

- Які ваші дії стосовно тих жите-
лів міста, які не заключили дого-
вору?

- Відповідно до Правил бла-
гоустрою міста Чорткова, громадя-
ни зобов’язані укладати договори 
на вивезення твердих побутових 
відходів згідно з вимогами діючих 
санітарних норм. Право складати 
протоколи на порушників має і му-
ніципальна поліція Чорткова, і ми 
як приватне підприємство.

   Однак спочатку ми хочемо до-
стукатися до свідомості громадян. 
Якщо людина сплачує за викори-
стану воду чи електроенергію, то 
вона має сплачувати і за вивезення 
спродукованого нею ж сміття. 

    Дуже тішить, що чортківчани, які 
повернулися із за кордону чемно 
укладають договори. Хто побував у 
Європі, США чи інших розвинених 
країнах світу розуміє, що поводжен-
ня зі сміттям – це певна культура, і 
нам в Україні її треба розвивати.

   Звичайно, у нашій діяльності є 
певні недоліки. За них ми просимо 
вибачення у жителів міста. Обіцяє-
мо, що докладемо усіх зусиль, щоб 
працювати краще на благо порядку 
у Чорткові. 

Міський голова 
Володимир Шматько:

«Накопичування сміття не є єв-
ропейською практикою. Ми маємо 
навчитися його сортувати та 
утилізувати, захоронюючи  тіль-
ки органічні відходи. Я, як інже-
нер-еколог, особливо розумію всю 
глибину проблеми та наскільки 
небезпечним є потрапляння нечи-
стот у підземні води, а згодом і в 
людські криниці. 

  Можливо, сміття не є наочністю 
для жителів міста, так, як дороги, 
тротуари, якість води, для прикла-
ду, але це насправді глобальна про-
блема. Якщо роками накопичувати 
гору сміття, з ним рано чи пізно 
щось має статися.

   Чортківське сміттєзвалище, що 

функціонує понад півсто-
ліття, є переповненим. 
Жителі міста були свідками 
постійного його підпалю-
вання, неприємного запаху 
та, що найгірше, розростан-
ня стрімкими темпами.

   Тому, мною ще у 2016 році 
було ініційовано вирішення 
проблеми вивезення сміт-
тя та наведення порядку 
на сміттєзвалище шляхом  

пошуку інвесторів. 
На ринок Чорткова мали бажання 
зайти багато компаній, що займа-
ються вивозом твердих побутових 
відходів, але з умовою вивезення 
сміття на сміттєзвалище нашого 
міста. Це б не дало бажаного резуль-
тату. 

   Тільки ПП «Катруб» на той час 
було запропоновано найвигідніший 
для Чорткова варіант – вивезення 
сміття за межі міста, на сміттє-
сортувальний завод у Теребовлян-
ський район. 

    Звичайно, громада міста має 
певні зауваження до роботи цього 
приватного підприємства. ПП «Ка-
труб» повинно в повному обсязі 
виконувати взяті на себе забов’я-
зання та надавати жителям 
Чорткова якісні послуги, зокрема, 
вчасно, згідно з графіком вивозити 
сміття, утримувати в належному 
санітарному стані місця, де встанов-
лено сміттєві контейнери, а також 
сприяти облаштуванню якісних 
майданчиків для них.

    Однак я закликаю і жителів 
міста йти назустріч. Не уклав-
ши договору на вивезення твердих 
побутових відходів та вчасно не 
проплативши за ці послуги, ство-
рюється негативне середовище для 
діяльності надавача послуг: чи це 
«Катруб», чи «Чортківський комбі-
нат комунальних підприємств», чи 
хтось інший. А це відповідно по-
значається на чистоті та порядку у 
нашому місті».



 Інформаційний бюлетень                                                                                                        квітень 2018 р.     3
   КП «Парковий культурно – спортивний комплекс»: стратегія діяльності
   Парк культури і відпочинку імені 
І. Франка у Чорткові був висадже-
ний ще у далекому 1957 році. У 
2000-2015 роках його стан був 
вкрай занедбаний.   
  За ініціативи міського голови 
Володимира Шматька рішенням 
міської ради від 24 травня 2016 
року № 222 створено комунальне 
підприємство «Парковий культур-
но – спортивний комплекс». 

  Прийняте рішення сприяло забез-
печенню благоустрою та утримання 
в належному стані парку, скверів, 
річки, стадіону, зелених насаджень 
загального користування.

 
   У сфері діяльності новостворено-
го комунального підприємства є:

- утримання парку, стадіону і скве-
рів міста Чорткова;

- розробка проектно-кошторис-
ної документації на об’єкти бла-
гоустрою та озеленення, виконання 
робіт по ландшафтному оформлен-
ню об’єктів зеленого будівництва;

- організація робіт з благоустрою, 
озеленення території парку, стадіо-
ну і скверів;

-забезпечення збереження зелених 
насаджень, квітників, газонів та 
належний догляд за ними;

- створення і відкриття спортив-
них майданчиків та залів, центрів 
дозвілля, тренажерних залів;

- підвищення рівня естетичного 
оформлення парку та скверів та ін.

Станом на 1 січня 2018 року штатна 
чисельність підприємства складає 
16 осіб, у тому числі адмінперсонал 
– 3 особи. 

  Підприємство обслуговує парк ім. 
І. Франка площею 14,5 га, стадіон 
«Харчовик» площею 5,2 га, сквери 
площею 1 га.
 
  Начальник КП «Парковий куль-
турно – спортивний комплекс» 
Володимир Снігур:

«Сьогодні парк ім. І. Франка готу-
ється до капітальної реконструк-
ції і цей процес вже розпочато. 
Запорукою цьому став Проект 
реконструкції та благоустрою 
парку культури і відпочинку ім. І. 
Франка у м. Чорткові, розроблений 
відокремленим підрозділом Націо-
нального університету біоресурсів 
і природокористування України 
«Бережанський агротехнічний 
інститут».

   Вартість цього Проекту, що ви-
конано за кошти міського бюдже-

ту, становить 105 тисяч гривень. 
Термін його реалізації – 5 років.

   У рамках цього Проекту перед-
бачено реконструкцію вхідної 
та центральної частини парку 
з влаштуванням квітникових 
композицій, організацію зовніш-
нього освітлення з встановлен-
ням сучасних паркових ліхтарів, 
облаштування дитячих і спор-
тивних майданчиків, місця для 
встановлення Wi-Fi та сонячних 
батарей для підзарядки телефонів 
та ґаджетів, здійснення рекон-
струкції зелених насаджень парку 
з урахуванням існуючого стану 
дерев і кущів, влаштування нових 
насаджень та інші важливі для 
парку деталі».

   У січні 2017 року представниками 
ВП Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України «Бережанський агротех-
нічний інститут» були проведені 
роботи, необхідні для створення 
проекту плану реконструкції парку 
та проведені інвентаризаційні робо-
ти з оцінкою стану насаджень.

  Детально вивчивши стан справ, 
завідувач кафедри лісового і са-
дово-паркового господарства вже 
згаданого університету Василь 
Козюк висловив таку думку: 

«Інвентаризація дерев вкрай не-
обхідна для оцінки їх санітарного 
стану. Це дозволить намітити 
потенційно небезпечні дерева, 
котрі під впливом певних чинни-
ків можуть впасти, а тому під-
лягають видаленню. Відповідно 
буде визначено дерева, видалення 
котрих проводитиметься у першу 
чергу і у другу чергу (упродовж 3-5 
років). Це дозволить спланувати 
висаджування інших видів дерев, 
що мають високі декоративні 
якості».

   Паралельно до цих робіт директор 
ПП «ГЕО-ЮНІКС» Віталій Кресін-
ський провів дистанційну геодезич-
ну аерозйомку стану кожного дере-
ва, що необхідно для виготовлення 
фотоплану як основи для розпла-
нування території і виготовлення 
картографічних матеріалів.

   У результаті інвентаризації 
усі зелені насадження парку ім. 
І. Франка обліковано: з-поміж 
близько 2000 тисяч насаджень 
орієнтовно 500 потрібно видали-
ти найближчим часом. Особливо 
небезпечними є старі тополі. 

   За словами інженера «Паркового 
культурно – спортивного комп-
лексу» Ігоря Шевчука, станом на 
квітень 2018 року вже зрізали 192 
дерева. 
В основному це тополі та каштани. 

«Тополі взагалі не годиться на-
саджувати у парках, це практика 
Радянського Союзу. Тим більше, їх 
вік у парках не має сягати більше 
30 років, – зазначив Ігор Шевчук. – 
А у парку Чорткова вони ростуть 
вже більше 60 років. Через те, 
що тополя – це дерево нетвердої 
породи, з віком воно стає надто 
крихким і надзвичайно небезпеч-
ним. Будь-яка негода чи снігопад 
можуть спровокувати вкрай 

тяжкі наслідки. Також тополя є 
алергеном. Усі ці причини ми врахо-
вуємо, видаляючи їх першочергово. 
А ті дерева, стан котрих ще не 
критичний, ми кронуємо.

   У дуже поганому стані зараз 
берези. На жаль, люди не цінують 
природних багатств. Щоб отри-
мати з дерев сік, люди свердлять 
стовбур майже до серцевини. Від 
таких дій берези сохнуть».

   За 2017-2018 роки парк попов-
нився більше 1300 зеленими насад-
женнями, серед них липи, берези, 
дуби червоні, туї, кипарисовики та 
інші декоративні кущі та дерева. 
Межування парку старались допов-
нити новими рослинами.

«Щоб молоді дерева могли повно-
цінно рости, для них потрібно 
створити сприятливі умови. 
– зауважує Ігор Шевчук. – Якщо 
дерево отримуватиме недостат-
ньо енергії сонця, вологи, поживних 
речовин, воно не ростиме так, 
як належить. Надто густа щіль-
ність посадки також є неприпу-
стимою. 

   Тому перед висадкою нових зе-
лених насаджень ми вирубуємо ті, 
вік і стан котрих є незадовільним і 
котрі заважатимуть новим кущам та 
деревам. Також ми видаляємо дере-
ва-самосіви, такі як вишні, черешні, 
тобто ті, котрих ніхто не садив і 
з’явилися вони хаотично, не відпо-
відно до плану насаджень.

   Щоб видалити певні зелені наса-
дження, роблять акт на списання 
відповідного переліку дерев. Потім 
документ переходить на стадію 
погодження чи непогодження  у 
Державній екологічній інспекції у 
Тернопільській області. Після цього 
остаточне рішення – за виконав-
чим комітетом Чортківської міської 
ради.

   Цього року ми реалізували 35 м³ 
дров з тополі на суму 35 000 грн. 
Ці гроші використали для потреб 
«Паркового культурно – спортив-
ного комплексу». 

   Решта дров, що є непридатними, 
використовуються для опалення 
адміністративного приміщення 
підприємства. Також за допомогою 
твердопаливного котла нагрівається 
вода для потреб комплексу.

  Реконструкція парку є надзви-
чайно копітким процесом. Легше, 
напевно, посадити новий парк, ніж 
реконструювати діючий».

  Нещодавно на території парку 
запрацювала громадська вбиральня. 
Цьому передувало рішення викон-

кому від 13 червня 2017 року № 198 
«Про  надання  дозволу  директору 
КП «Парковий  культурно - спор-
тивний  комплекс» Снігуру В. Ю.  на  
встановлення громадського туалету 
в м. Чорткові на території парку ім. 
Івана Франка». Туалет має три сек-
ції: для чоловіків, жінок та людей з 
обмеженими фізичними можливос-
тями. Він відкритий постійно, однак 
у нічний час його зачиняють. 

   Цього року у парку планують 
продовжити реконструкцію вхід-
ної зони, частково центральних 
алей, пішохідні зони – доповнити 
красивими лавками, ліхтарями, 
сміттєвими урнами та різними 
малими архітектурними формами, 
облаштувати зону дитячого відпо-
чинку.

   Окремим об’єктом, що входить 
у склад «Паркового культурно – 
спортивного комплексу» є стадіон 
«Харчовик». Зараз там також про-
ходить реконструкція. Зокрема, 
втілюється у життя проект «Будів-
ництво спортивного майданчика 
зі штучним покриттям на стадіоні 
«Харчовик». Підрядником є Сспор-
тивна компанія «Люксон Спорт» із 
Харкова. Вартість проекту – 2 млн. 
598 тис. грн. 

    Відповідно до умов договору бу-
дівництво має завершитись до кінця 
червня цього року. 

   Також у планах є баскетбольне 
поле, тенісні корти, скейт-парк та 
інші спортивні майданчики.

   Більше, ніж 5 га землі стадіону 
«Харчовик» є достатньою площею 
для розвитку повноцінного спор-
тивного комплексу.

   У перспективі є ще й впорядку-
вання міського пляжу по вулиці 
Набережній та облаштування пар-
ку, що знаходиться на межі міста 
Чорткова з селом Біла.

  Міський голова 
  Володимир Шматько:

«Моя мета – зробити зони відпо-
чинку і місця для занять спортом, 
такі як парк,  стадіон – одними з 
найвідвідуваніших у Чорткові. 
Для мене важливо, щоб і наші 
жителі, і гості міста мали мож-
ливість знайти для себе у різних 
куточках парку місця для цікавого 
і змістовного відпочинку, заняття 
спортом або прогулянки. 
Тому, усі роботи, що здійснюються 
і ті, що заплановані, направлені 
на реалізацію основного завдання 
– зробити парк, стадіон – улюбле-
ним відпочинковим простором, де 
кожен, від малого до великого, змо-
же  знайти тут місце для себе». 
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         Коротко 
      про важливе  
          Про виділення коштів

   Від початку 2018 року з фон-
ду міського голови та депутатів 
міської ради виділено 323 тис. грн. 
матеріальної допомоги на лікуван-
ня (онкологічні, серцево-судинні та 
інші захорювання). 

   Згідно з Програмою стимулю-
вання громадян міста Чорткова, 
направлених Чортківським об’єд-
наним міським військовим коміса-
ріатом для проходження військової 
служби за контрактом у Збройні 
Сили України у 2018 році було виді-
лено 15 тис. грн (3 особи).

  Розпорядженням Чортківсько-
го міського голови від 07 лютого 
2018 року № 45-од «Про надання 
одноразової грошової допомоги» за 
мужність, самовідданість, високий 
професіоналізм, проявлені під час 
військових дій та з нагоди 29-річни-
ці виведення військ з Афганістану» 
членам Чортківської спілки учас-
ників війни в Афганістані виділе-
но по 500 грн. грошової допомоги 
(35 осіб; загальна сума - 17 500 
грн.).

    Відповідно до Програми опти-
мізації системи теплопостачання 
міста Чорткова на 2018 рік виділено 
93 тис. 769 грн. на встановлення 
індивідуальних газових котлів для 
жителів міста, які відключилися від 
мереж центрального теплопоста-
чання.

   Згідно з розпорядженням місько-
го голови Володимира Шматька з 
нагоди Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС 40 учасникам 
ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС виділено по 300 
грн. кожному та 9-ти вдовам по 500 
грн. кожній. 

                
               Статистика 
      по нарахуванню субсидій

   За квітень 2018 року жителям 
Чорткова було надано  5 780 субси-
дій. Сума відшкодованих коштів 
склала 10 млн. 608 тис. 800 грн.

               Нові тарифи 
     на послуги водопостачання

     Відповідно до рішення виконав-
чого комітету Чортківської міської 
ради від 29. 12. 2017 року № 515 
«Про встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання», 
з 01. 05. 2018 року тариф на водо-
постачання та водовідведення для 
населення становитиме:
водопостачання - 18,57 грн./м³ у 
т.ч. ПДВ;

водовідведення - 2,27 грн./м³ у т.ч. 
ПДВ;

разом - 20,84 грн./м³ у т.ч. ПДВ.

Новий Генеральний план Чорткова  – системний шлях
до  розвитку нашого міста

  (Початок на 1 ст.)
   Так, рішенням міської ради від 23 
грудня 2016 року № 449 затверджено 
Програму забезпечення розроблен-
ня містобудівної документації (гене-
рального плану міста Чортків).

  Заявником та розробником цієї 
Програми став відділ містобуду-
вання, архітектури та капітального 
будівництва Чортківської міської 
ради.

   Всього на розроблення містобу-
дівної документації з плануван-
ня Чорткова у 2017 році міським 
бюджетом закладено кошти у сумі 
800 тисяч гривень, а в 2018 р. - 750 
тисяч гривень.  

   Щоб обрати розробника генераль-
ного плану, було оголошено тендер 
на закупівлю послуг у сфері місто-
будування. У результаті проведення 
аукціону, що відбувся 7 червня 2017 
року, перемогу здобуло ДП Україн-
ський державний науково-дослідний 
інститут проектування міст «ДІ-
ПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя.
   У вересні 2017 року на пленарно-
му засіданні 29 сесії Чортківської 
міської ради про процес підготовки 
генерального плану розповіла архі-
тектор, науковий співробітник цього 
інституту Аліна Морозік, зазначив-
ши, що над  розробкою містобудів-
ної документації Чорткова працює 
авторський колектив у складі 11 фа-
хівців різного профілю. Це архітек-
тори, економісти, інженери різних 
профільних спеціальностей, фахівці 
з санітарної очистки, водопостачан-
ня і водовідведення, екологи тощо.

   Генеральний план міста Чорткова 
складатиметься із аналітичної части-
ни обґрунтувань і проектних пропо-
зицій, текстової графічної частини. 

  Графічна частина включатиме такі 
схеми: план існуючого стану насе-
леного пункту, планувальні обме-
ження, основне креслення генплану, 
функціонально-планову організа-
цію приміської зони з визначенням 
території, історико-архітектурний 
опорний план міста, магістралі 

вулично-дорожньої мережі, поліп-
шення екологічного стану довкілля, 
інженерну підготовку території, план 
зонування та інші важливі компо-
ненти.

   На першому етапі виконання 
Програми забезпечення розро-
блення містобудівної документації 
(генерального плану міста Чорткова) 
виконано:
- цифрове картографування, що 
включає в себе:
аерофотозйомку з пікселем 7 см;
створення ортофотопланів масшта-
бу 1:1000;
створення інженерно-топографічних 
планів масштабу 1:2000 з цифровою 
точністю масштабу 1:500;
-вирахування площ будівель житло-
вої та нежитлової забудови;
- вирахування площ земель держав-
ної, комунальної та приватної влас-
ності. 
   Вартість цього етапу у 2017 році 
коштувала бюджету міста 597 
000 гривень. Також у минулому році 
частково виконано роботи з розро-
блення основної (графічної) части-
ни генерального плану на суму 153 
000 грн. та роботи з розроблення 
історико-архітектурного опорного 
плану на суму 67 430,24  грн. 
   Загальна сума коштів, витрачена 
на забезпечення розроблення гене-
рального плану у 2017 році, стано-
вила 817 431 грн.

   У 2018 році робота над генпланом 
продовжилася. На громадських 
слуханнях, проведених 17 квітня 
у Чортківській міській раді, роз-
робник  історико-архітектурного 
опорного плану Чорткова Юрій 
Вербовецький презентував свої на-
працювання. 

Володимир Шматько з цього приво-
ду зазначив:

«Історико-архітектурний опор-
ний план Чорткова є невід’ємною 
частиною генерального плану 
нашого міста. Нам обов’язково 
потрібно детально обговорити це 
питання та прийняти конструк-
тивне рішення. Чим більше часу у 

нас не буде нового генерального пла-
ну, тим довше ми працюватимемо 
у неповному правовому полі щодо 
забудови територій міста».

  Історико-архітектурний опорний 
план міста Чорткова потребує ще 
погодження на містобудівній раді у 
Тернополі, а згодом і затвердження 
Міністерством культури України. 
Тільки після цього його можна 
включити до генерального плану як 
один з ключових елементів.

  Для завершення робіт щодо розро-
блення містобудівної документації 
на 2018 рік потрібно ще 127 570 грн. 
на розроблення історико-архітек-
турного опорного плану, 327 000 
грн. – на завершення генерального  
плану та близько 45 000 грн.  – для 
проведення експертизи генераль-
ного плану. Ці гроші передбачені 
міським бюджетом.

   Відповідно до умов договору Чорт-
ківської міської ради із ДП Україн-
ський державний науково-дослідний 
інститут проектування міст «ДІ-
ПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя 
генеральний план нашого міста має 
бути розроблений вже до кінця року. 
Після цього генплан переходить на 
стадію державної експертизи місто-
будівної документації. За результа-
тами проведеної експертизи проект 
генерального плану може бути 
рекомендований до затвердження 
разом з обґрунтуванням, поверну-
тий замовникові для доопрацювання 
або відхилений, у зв’язку з неможли-
вістю його реалізації.

   Начальник відділу містобудуван-
ня, архітектури та капітального 
будівництва Чортківської міської 
ради Уляна Глущук:

«Генеральний план міста Чорткова  
має бути затверджений вже цьо-
го року.  Як архітектор, розумію, 
він принесе неабияку користь для 
розвитку міста. Відтак Чортків 
розвиватиметься не хаотично, а 
відповідно до чітко встановлених 
норм і правил».

У Чорткові відбувся благодійний концерт за участі Шейна Селстрома
   За ініціативи Центру соціальних 
служб для дітей, сім’ї та молоді 
Чортківської  міської ради з 16 по 
29 квітня вже втретє проводилась 
акція «Дорогою добра та милосер-
дя», метою котрої є збір коштів 
для придбання медичних приладів 
(пульсоксиметра, відсмоктувача, 
сканера вен) для потреб дитячого 
відділення Чортківської районної 
комунальної лікарні.

   У рамках акції у Чортківській му-
зичній школі відбувся благодійний 
концерт. Спеціальним гостем став 
волонтер Корпусу Миру з США– 
Шейн Селстром, який виявив 
бажання долучитися до благородної 
справи. Шейн Селстром виконав на 
трубі твір американського компози-
тора Алана Хованесса «The Prayer of 
Saint Gregory».

  Директор ЦССДСМ  Чортків-
ської  міської  ради Руслан Полі-
щук:

«Щиро дякую директору музичної 
школи за допомогу і підтримку бла-
гої ініціативи, викладачам,  учням, 

волонтеру Корпусу Миру Шейну 
Селстрому, а також усім, хто долу-
чився до підготовки та проведення 
цього концерту. Висловлюю пова-
гу усім небайдужим  громадянам 
нашого міста, які засвідчили свою 
присутність на концерті і  взяли 
участь в справі милосердя. Ми і 
надалі  будемо творити добро».  

   Під час концерту вдалось зібрати  
3 536 гривень. Оскільки скриньки 
для збору коштів були розміщені 
у навчальних закладах та громад-
ських місцях міста Чорткова, до 
доброї справи долучилось багато 
небайдужих жителів міста. За під-
сумком проведення акції вдалось 
зібрати 15 039 грн., котрі вико-
ристають для закупівлі життєво 
необхідних медичних приладів для 
маленьких пацієнтів.


