
 

У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

       

 від 13 жовтня 2019 року                    № 1343 

 

Про початок опалювального сезону    

2020-2021 років  в населених пунктах 

Бережанської міської територіальної 

громади  
 

Керуючись п.п.2 п.3 ст. 16 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», Законом України «Про теплопостачання», «Правилами надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 

липня 2005 року № 630, ст. 40, п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  на підставі власних повноважень, виконавчий 

комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Встановити для споживачів теплової енергії та природного газу 

населених пунктів Бережанської міської територіальної громади  початок 

опалювального сезону 2020-2021 років з 15 жовтня 2020 року. 

2. Бережанському тепловому району комунального підприємства теплових 

мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго»           

(Байко А.Т.) забезпечити подачу теплової енергії бюджетним організаціям та 

жителям  м. Бережани  з 00.00 год. 15 жовтня 2020 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 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 незалежно від 

форм власності, населенню, що проживає на території Бережанської міської  

територіальної громади, забезпечити своєчасні розрахунки за спожиті 

енергоносії впродовж опалювального сезону, не допускати утворення 

заборгованості, дотримуватися лімітної дисципліни та забезпечити виконання 

норм Кодексу газорозподільних систем. 

5. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ                 

житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури  міської 

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

Тиманському О.С. опублікувати дане рішення у районній газеті «Бережанське 

віче» та на офіційному сайті Бережанської міської ради  

http:berezhanymrada.gov.ua. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 
 

 

          Міський голова               Володимир  МУЗИЧКА 
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