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ПРОТОКОЛ №  12 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

  “07” жовтня  2021 року                                                                     м. Бережани   

 

Головує:  Ростислав БОРТНИК – Бережанський міський голова,  голова 
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій міської ради. 
       Секретар: Сергій Малий – спеціаліст 1-ї категорії відділу з питань 
цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами, 
мобілізаційної роботи  міської ради.                                   

Присутні:  члени комісії у кількості - 19 чол., відсутні – 6 чол. (з 
поважних причин). 

Запрошені: 
Роман Дерень – керівник МПП «Люкс»; 
Роман Колісник – староста Жуківського старостинського округу; 
Володимир Рубінович – представник БГО «Клуб рибалок». 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 1. Про реалізацію проєкту з розчистки русла річки Золота Липа. 

 2. Про попередження можливих негативних наслідків підтоплення 

території на руслі річки Золота Липа. 

 
1.СЛУХАЛИ : 

Доповідав: Остап Голова – довів до присутніх інформацію про робочий 
проект «Розчистка русла р. Золота Липа з метою ліквідації підтоплення садиб 
та присадибних ділянок в селах Жуків, Гиновичі, Підлісне Бережанського 
району Тернопільської області», а також повідомив про те, що для реалізації 
проєкту необхідно понизити рівень води не менше ніж на 1 метр від рівня. 

 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. З метою розчистки русла річки Золота Липа понизити рівень води 

методом скиду води на шлюзі не менше ніж на 1 метр від рівня згідно проекту 
«Розчистка русла р. Золота Липа з метою ліквідації підтоплення садиб та 
присадибних ділянок в селах Жуків, Гиновичі, Підлісне Бережанського району 
Тернопільської області». 

http://www.berezhanymrada.gov.ua/


 
Голосували: 

«За» - 19 чол;               

«Проти» - 0 чол;            

«Утрималося» - 0 чол.  

 
2.СЛУХАЛИ : 

Доповідав: Володимир Урдейчук – довів присутнім рішення сесії 
Бережанської міської ради від 08 жовтня 2020 року №1848 «Про продовження 
договору оренди нерухомого майна,  що належать до комунальної власності 
Бережанської міської територіальної громади» та запропонував проект рішення. 

 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію взяти до відома. 
2. МПП «Люкс» забезпечити неухильне виконання п.2 рішення сесії 

Бережанської міської ради від 08 жовтня 2020 року №1848 «Про продовження 
договору оренди нерухомого майна,  що належать до комунальної власності 
Бережанської міської територіальної громади». 

 

  Термін виконання: до кінця року 

Голосували: 

«За» - 19 чол;               
«Проти» - 0 чол;            

«Утрималося» - 0 чол.  

 

РІЗНЕ. 

 
Ростислав Бортник – міський голова поінформував присутніх про те, що у 
зв’язку із зростанням ціни на природній газ можливе відключення від 
теплопостачання об’єктів комунальної власності Бережанської міської ради. 
Зокрема за погодженням з іншими співвласниками, у зв’язку із неможливістю 
відключення окремих поверхів будівлі, планується відключення від 
теплопостачання адміністративного приміщення по вул. Шевченка, 15 
(Будинок громад). 
 

 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                   Ростислав БОРТНИК  
 

Секретар комісії, спеціаліст І категорії 

з питань цивільного захисту населення 

відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами,  

мобілізаційної роботи                                                                     Сергій МАЛИЙ 
 


