
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

13 жовтня 2021 року м. Бережани №279-р 

 

Про початок опалювального періоду 

2021-2022 років в Бережанській міській 

територіальній громаді 
 

В зв’язку з пониженням середньодобової температури навколишнього 

середовища, керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 

21.07.2005 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», «Правилами 

надання послуги з постачання теплової енергії», затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 830, «Правилами підготовки 

теплових господарств до опалювального періоду», затвердженими наказом 

Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-

комунального господарства від 10.12.2008 року № 620/378, «Правилами 

технічної експлуатації теплових установок і мереж», затвердженими наказом 

Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 року № 71, 

враховуючи протокол №13 засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13 жовтня 2021 року: 
 

1. Розпочати опалювальний період 2021-2022 років для споживачів теплової 

енергії та природного газу Бережанської міської територіальної громади з 

15 жовтня 2021 року. 

2. Бережанському тепловому району комунального підприємства теплових 

мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго» 

(Анатолій Байко): 

2.1. Забезпечити подачу теплової енергії бюджетним організаціям (окрім 

закладів загальної середньої освіти та мистецьких шкіл Бережанської 

міської ради) та жителям м. Бережани з 08.00 год. 18 жовтня 2021 року, 

та з врахуванням погодних умов суворо дотримуватися температурних 

графіків роботи котелень. 

2.2. Забезпечити подачу теплової енергії закладам загальної середньої 

освіти та мистецьким школам Бережанської міської ради з 20.00 год. 24 



жовтня 2021 року, та з врахуванням погодних умов суворо 

дотримуватися температурних графіків роботи котелень 

3. Бережанському управлінню з експлуатації газового господарств  ПрАТ 

«Тернопільгаз» (Ватраль М.Л.) забезпечити транспортування природного 

газу тепловому району комунального підприємства теплових мереж 

Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго», бюджетним 

організаціям та установам, які мають встановлене індивідуальне газове 

опалення, згідно вказаного терміну та року в межах виділених лімітів. 

4. Бюджетним установам, підприємствам та організаціям незалежно від форм 

власності, населенню Бережанської міської територіальної громади 

забезпечити своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії впродовж 

опалювального періоду, не допускати утворення заборгованості, 

дотримуватися лімітної дисципліни та забезпечити виконання норм Кодексу 

газорозподільних систем. 

5. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на відділ 

житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури 

міської ради. 

6. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради Петру 

Гончару: 

6.1. Опублікувати на офіційному сайті Бережанської міської ради 

http://berezhanymrada.gov.ua/ . 

6.2. Дане розпорядження винести на затвердження на черговому засіданні 

виконавчого комітету міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Валерія Бабича 

 

 

Міський голова      Ростислав БОРТНИК 

 

http://berezhanymrada.gov.ua/

