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лсс(~'/п/<й 20 / £  року м. Чернігів № 12/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Соколюка В.О.

Заслухавши запит депутата міської ради Соколюка Вадима Олександровича 
та відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Соколюка В.О. на 
розгляд заступнику міського голови Кириченку О.В., голові правління публічного 
акціонерного товариства "Чернігівобленерго" Ткачу В.І.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Соколюка В.О. до 21 листопада 2016 року.

Міський голова



Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання 

СОКОЛЮК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Депутатська фракція Політичної партії 

«Об’єднання «САМОПОМІЧ» у Чернігівській міській раді 
Посвідчення № 31 

вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000 
№ 25 від 27 жовтня 2016 року

Чернігівському міському голові 
Атрошенко В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Щодо вжиття заходів з вирішення
питання по збільшенню потужності електричної
енергії в електромережі гуртожитку по вул. Кільцева, 20
для усунення небезпеки життю та здоров ’ю
мешканців та подальшої можливості підключення їх кімнат до
індивідуальних електролічильників

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене, як депутата Чернігівської міської ради, звернулись мешканці міста Чернігова 
які проживають у будинку що знаходиться по вул. Кільцевій, № 20, який на сьогодні має статус 
гуртожитку, з проханням допомогти у вирішенні нагальної проблеми що існує вже багато років.

Справа у тому, що в їхньому будинку не має газопостачання і в побуті люди вимушені 
користуватися лише електроприладами. Декілька років тому, мешканці звернулись до 
Чернігівської міської ради за допомогою у встановленні індивідуальних електролічильників, які 
з рештою їм було встановлено, однак ПАТ «Чернігівобленерго» відмовилось здійснювати по 
них розрахунки за використану електроенергію. Мотивація «монополіста», полягає у тому, що в 
електромережах будинку не вистачає потужності і що необхідно здійснити реконструкцію 
електропідстанції. Однак, з того часу, жодних робіт з реконструкції не проводилось і люди 
залишились на одинці з цією проблемою.

Окрім того, проблема дефіциту потужності електромереж будинку є загрозою життю і 
здоров’ю мешканців. У цьому будинку 233 кімнати, в яких проживає більше 460 людей, також 
розташовано студентський гуртожиток технікуму, а це ще 22 кімнати, всього 255 кімнат. У 
кожній кімнаті наявні по декілька побутових електроприладів, що в свою чергу зумовлює 
величезне навантаження на електромережу будинку та призводить до локальних загорань 
електропроводки. З розмови з головним енергетиком ЖЕК 10 Чернігівської міської ради, 
бригада електриків по два рази на тиждень вимушена виїжджати на виклики мешканців цього 
будинку та здійснювати ремонт електропроводки.

З кожним днем викладена проблема стає все більш небезпечною для мешканців. 
Наближається зимовий період, що зумовить підключення індивідуальних електрообігрівачів та 
колосальне навантаження на електромережу будинку.



Таким чином, вважаю за необхідне, невідкладно вжити заходів щодо пошуку шляхів 
вирішення цієї проблеми.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч.І ст.15, ч.1ст.21, ст.22 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад»,

1) Створити тимчасову комісію (робочу групу), з вирішення викладеної в тексті запиту 
проблеми, включивши до неї необхідних спеціалістів, керівників комунальних підприємств, 
тощо;

2) Провести переговори з представниками ПАТ «Чернігівобленерго», щодо плану 
вирішення проблеми;

3) Розглянути можливість закладення до проекту міського бюджету на 2017 рік, коштів 
на розробку проекту необхідних робіт (технічних умов), та коштів на виконання таких робіт.

Про результати розгляду запиту, прошу письмово повідомити мене у  строк визначений 
ст. 22 ЗУ  «Про статус депутатів місцевих рад», за адресою: 14000, м. Чернігів вул. 
Магістратська, 7 (особиста скринька депутата). Тел. 095 558 43 41.

ПРОШУ:

Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання

З Повагою,

В.О. Соколюк


