
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 02 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 171 

 

Про закінчення опалювального сезону  2019-2020 років в місті  Біла Церква  
 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 25 березня 2020 р. № 724, відповідно до пп.1 п. «а» ч.1 ст.30  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 5, 46 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,  затверджених  постановою Кабінету Міністрів України  від 21 

липня 2005 року № 630, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 

921-р «Деякі питання опалювального сезону 2019/20 року», п. 7.9.4. Правил технічної 

експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та 

енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, враховуючи рішення Білоцерківської 

міської ради від 26 грудня 2019 року № 4787-87-VII «Про делегування повноважень щодо 

прийняття рішень про початок та закінчення опалювального періоду в м. Біла Церква 

виконавчому комітету міської ради», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Виходячи з кліматичних умов, згідно з будівельними нормами і правилами, 

правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими 

нормативними документами, в разі, якщо протягом трьох діб середня добова температура 

зовнішнього повітря перевищуватиме 8°С, закінчити опалювальний сезон 2019-2020 років  в  

м. Біла Церква  для житлового фонду, інших споживачів міста Біла Церква . 

2. Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 

продовжити подачу теплоносія для закладів охорони здоров’я, згідно із заявами керівників 

установ для забезпечення температурного режиму, встановленого нормативними 

документами. 

3. Керівникам комунальних підприємств, організацій, установ, структурних підрозділів 

Білоцерківської міської ради забезпечити оперативне вирішення питань щодо закінчення 

опалювального сезону 2019-2020 років в місті Біла Церква.           

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Кравця А.В. 

 

  

Міський голова                                             Геннадій ДИКИЙ       

 

 

 


