
 
Україна  

 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  04 квітня  2016 р.        № 141 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

Про закінчення опалювального сезону 
2015/2016 року 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року       
№ 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про 
надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення», листа Тернопільської обласної державної адміністрації від 01.04 
2016 року №03-1681/27-22 «Щодо  закінчення опалювального сезону 2015/2016 
року», керуючись пунктом 20 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та у зв’язку із встановленням середньодобової температури зовнішнього 
повітря вище + 8 градусів С: 

 
1. Закінчити опалювальний сезон 2015/2016 року для бюджетних організацій     

м. Бережани сіл Лісники, Рай та інших споживачів, які мають встановлене 
індивідуальне газове опалення чи користуються послугами Бережанського теплового 
району комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради 
«Тернопільтеплокомуненерго»  з 05 квітня 2016 року. 

2. Бережанському  управлінню з експлуатації газового господарства ПАТ 
«Тернопільгаз» (Ватраль М.Л.)  з 05 квітня 2016 року припинити подачу природного 
газу паливним Бережанського теплового району комунального підприємства 
теплових мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго». 

3. Керівникам Бережанського теплового району комунального підприємства 
теплових мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго» 
(Сибидло Я.І.), Бережанського управління з експлуатації газового господарства            
ПАТ «Тернопільгаз» (Ватраль М.Л.)  після закінчення опалювального сезону 
розпочати ремонт технічного обладнання та теплових мереж для підготовки їх до 
наступного осінньо-зимового сезону. 

4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 
Тиманському О.С.  розпорядження розмісти на сайті Бережанської міської ради. 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 09 
жовтня 2015 року № 266 «Про початок опалювального сезону на 2015/2016 роки для 
всіх споживачів    м. Бережани, сіл  Рай та  Лісники». 

6. Контроль за виконанням  розпорядження покласти на першого заступника 
міського голови Адамовича П.П. 

 

Міський   голова              В.Я. МУЗИЧКА 

               Тиманський О.С. 
 


