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Про депутатський запит депутата 
міської ради Тарасова В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Тарасова Віктора Володимировича 
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 Тарасова В. В. на 
розгляд голові правління НАК “Нафтогаз України” Коболєву А. В., голові 
правління регіональної газової компанії “Чернігівгаз“ Яровій А. А., заступнику 
міського голови Кириченку О. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Тарасова В. В. до 23 грудня 2016 року.

Міський голова



ДЕМАЛЬЯНС

ДЕПУТАТ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

01 грудня 2016року
Суб'єкт подання-Тарасов Віктор Володимирович,

фракція «ДемАльянс»

Депутатський запит

Останні кілька місяців в м.Чернігові мають місце резонансні події з 
відключенням ПАТ «Чернігівгаз» від газопостачання цілого ряді 
багатоквартирних будинків через начебто незгоду окремих мешканців цих 
будинків зі встановленням будинкових газових лічильників. ПАТ 
«Чернігівгаз» відновило газопостачання цих будинків лише наступного дня 
або навіть через кілька днів.

За останній час в пресі вже багато було матеріалів про причини такої ситуації. 
Наразі, в суспільстві та пресі є дискусія щодо правомірності дій як 
постачальників газу так й мешканців, які перешкоджають встановленню 
будинкових газових лічильників.

Не варто якось виправдовувати дії мешканців. Але те що мало місце 
протягом жовтня-листопада 2016 року, коли сотні людей понад добу були 
без газу -  це неприпустимо, тим більше в коли на дворі сніг і мінусова 
температура.

Тому зараз головне завдання міської влади - це налагодити діалог та знайти 
баланс інтересів з ПАТ «Чернігівгаз», для того аби утриматися від нагнітання 
соціальної напруги в місті та не допускати таких непопулярних крайніх мір, як 
відключення сотень квартир від газопостачання через дії окремих 
невдоволених мешканців.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до ст.21, 22 ЗУ «Про статус депутатів 
місцевих рад» прошу:

Звернутися до ПАТ «Чернігівгаз» та НАК «Нафтогаз» з вимогою утриматися 
від тривалих відключень багатоквартирних будинків в м.Чернігові від 
газопостачання під час процесу встановлення газових будинкових 
лічильників.

Депутат Чернігівської місьТсбТради. ТАРАСОВ Віктор Володимирович


