
 

 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                        

Від 03.11.2022            м. Бурштин                        №524 

 

 

Про початок опалювального  

сезону 2022-2023 років в  

Бурштинській міській  

територіальній громаді 

 

У зв’язку із зниженням температури навколишнього середовища, враховуючи 

розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 06.10.2022 № 374 

«Про початок опалювального сезону 2022/23 року», керуючись п. 5 Правил надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630 (зі змінами), 

п. 4 розділу X Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, 

затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства житлово-

комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378 (зі змінами), п. 7.9.4 Правил 

технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства 

палива та енергетики України від 14.02.2007 р. № 71, відповідно до ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Розпочати опалювальний сезон 2022-2023 років в житловому фонді, закладах 

охорони здоров’я, освіти, культури, установах і організаціях та на підприємствах 

Бурштинської міської територіальної громади з 04.11.2022 року. 

2. ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго» та КП «Житловик» забезпечити 

постачання теплоносія для потреб опалення в житловому фонді, закладах охорони здоров’я, 

освіти, культури, установах і організаціях, підприємствах міста Бурштин та стабільне 

проходження опалювального сезону 2022-2023 років. 

3. Загальному відділу міської ради (Марія Яцик) надіслати копії даного 

розпорядження ВП Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго», КП «Житловик», КНП 

«Бурштинська центральна міська лікарня», КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», відділу освіти і науки міської ради та відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків міської ради. 

4. Координацію за виконанням даного розпорядження покласти на головного 

відповідального виконавця – начальника відділу житлово-комунального господарства і 

обліку комунального майна Ірину Герт. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Івана Драгуна. 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Василь АНДРІЄШИН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

03.11.2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                              І. Драгун 

03.11.2022 

 

Юридичний відділ                                                                                              

03.11.2022 

 

Начальник загального відділу                                                                        М. Яцик 

03.11.2022 

 


