
 
Україна  

 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

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

від  10 жовтня  2016 р.                 № 408 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

Про початок опалювального сезону в     
м. Бережани, с. Рай та  с. Лісники 
 
 

Відповідно до ст. 12, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 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» (із змінами), листа Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.09.2016 № 7/9-
11611, та враховуючи кліматичні умови: 
 
 

1. Розпочати опалювальний сезон для бюджетних організацій  м. Бережани, 
сіл Лісники та Рай та інших споживачів, які мають встановлене індивідуальне газове 
опалення чи користуються послугами Бережанського теплового району комунального 
підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради «Тернопіль-
теплокомуненерго» з 15 жовтня 2016 року (крім населення). 

2. Бережанському тепловому району комунального підприємства теплових 
мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго» (СИБИДЛО Я.І.) 
забезпечити подачу теплової енергії бюджетним організаціям та населенню                   
м. Бережани  з 00.00 год. 15 жовтня 2016 року, та  з врахуванням погодних умов  
суворо дотримуватися температурних графіків роботи котелень. 

3. Бережанському управлінню з експлуатації газового господарств                  
ПАТ «Тернопільгаз» (ВАТРАЛЬ М.Л.) забезпечити подачу природного газу тепловому 
району комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради 
«Тернопільтеплокомуненерго», бюджетним організаціям та установам, які мають 
встановлене індивідуальне газове опалення,  згідно вказаних термінів, та провести 
додаткове інформування населення про дотримання Правил безпеки систем 
газопостачання при користуванні природним газом у побуті. 

4. Бюджетним установам, підприємствам та організаціям різних форм власності, 
населенню м. Бережани, сіл Рай та  Лісники забезпечити своєчасні розрахунки за 
спожиті енергоносії впродовж опалювального сезону та не допускати утворення 
заборгованості. 



5. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 
Тиманському О.С. дане розпорядження розмістити на сайті Бережанської міської 
ради та опублікувати в районній газеті «Бережанське віче». 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
  

 

В.о. міського  голови              П.П. АДАМОВИЧ 

                    Тиманський О.С. 

         

 


