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№ 02 – 05 від 18 травня 2021 р.
Чортківському міському Голові Шматьку В. П.
Щодо збереження пам’ятки архітектури місцевого значення
Синанога Нова у м. Чорткові
ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Володимире Петровичу,
Як Вам відомо, у комунальній власності територіальної громади м. Чорткова
перебуває нерухомий об'єкт культурної спадщини України, пам’ятка архітектури місцевого
значення Синанога Нова (у реєстрі пам’яток «Синагога», адреса – вул. Шевченка, 33,
охоронний № 68М). Не перший рік пам’ятка перебуває в аварійному стані: спостерігається
інтенсивне протікання даху, що загрожує швидким руйнуванням усієї споруди, триває
підтоплення фундаментів пам’ятки атмосферними та грунтовими водами тощо. Отже, існує
реальна загроза для збереженості пам'ятки.
Згідно ст. 24 закону «Про охорону культурної спадщини України» «власник або
уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані,
своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення».
Відтак на підставі ст. 40 Конституції України, ст. 20 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» прошу надати інформацію з наступних питань:
1.
Чи укладено Чортківською міською радою з відповідним органом охорони
культурної спадщини охоронний договір щодо пам’ятки «Синагога» (адреса – вул.
Шевченка, 33, охоронний № 68М)? Якщо так, прошу надати копію цього документа.
2.
Оскільки існує загроза для збереженості пам'ятки, чи повідомляла Чортківська
міська рада, як її власник, орган охорони культурної спадщини Тернопільської ОДА, чи
виконувала обстеження стану пам’ятки, зверталася за консультацією до компетентних
установ з питань її збереження тощо?
3.
Які кроки планує здійснити ближчим часом Чортківська міська рада з метою
усунення загроз для збереженості пам'ятки «Синагога»?
Користуючись нагодою, змушений також ВДРУГЕ нагадати Вам, що досі не
сформовано робочу групу щодо вирішення питання про реставрацію пам’ятки архітектури
місцевого значення «Житловий будинок, приватне володіння адвоката (у Реєстрі пам'яток за
№ 72 М) – історичної будівлі, яку орендує у даний час Чортківський районний суд, як то
пропонувалося у зверненні ГО «Гельсінська ініціатива ХХІ» від 23 грудня 2020 року, на яке
отримано відповідь від 22 січня 2021 року за Вашим підписом.

З прикрістю мушу нагадати Вам також, що досі не отримано відповіді на звернення ГО
«Гельсінська ініціатива ХХІ» № 01 – 03 від 19 березня 2021 р. «Щодо надання костелу св.
Станіслава статусу об’єкта культурної спадщини національного значення», хоча термін,
відведений для відповіді ст. 20 закону "Про звернення громадян", минув.
Про Ваше рішення прошу повідомити письмово, надіславши відповідь на зазначену
адресу електронної пошти у відповідності до норм ст. 20 закону "Про звернення громадян".
З повагою, Олександр Степаненко,
голова ГО «Гельсінська ініціатива-ХХІ»
член Правління Української Гельсінської спілки з прав людини

