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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 22/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Носка М. О.

Заслухавши запит депутата міської ради Носка Миколи Олексійовича 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 Носка М. О. на розгляд 
заступнику міського голови Черненку А. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Носка М. О. до 20 вересня 2017 року.

Міський голова



УКРАЇНА

м. Чернігів
ДЕПУТАТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

сьоме скликання

06.07.2017р. № 07  від.

Міському голові 
Атрошенку В. А.

депутата Чернігівської міської ради
сьомого скликання
Носка Миколи Олексійовича

Депутатське звернення

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене, як до депутата звернулась пенсіонерка, інвалід III групи 
Лук’яненко Лариса Федорівна, яка проживає за адресою: м.Чернігів вул. 1 
Гвардійської Армії, 10, кв.78 із проханням надати допомогу на безкоштовне 
встановлення газового лічильника. Так, як за скрутним матеріальним станом 
та сімейними обставинами не має можливості встановити за власний 
рахунок газового лічильника, звертаюсь до Вас із проханням посприяти у 
вирішенні даного питання.

Заяву-звернення Лук’яненко Л.Ф. додаю.

З повагою
депутат міської ради

і у  ; 
/ М.О. Носко



Депутату Чернігівської 
Міської ради 7 скликання 
Носку М.О.
Лук’яненко Лариса Федорівна 
(пенсіонерка, інвалід III групи) 
м. Чернігів
вул.1 Гвардійської Армії, 10, кв. 78 
(тел. 661-171)

Шановний Миколо Олексійовичу!

Звертаюсь до Вас із проханням про надання допомоги на безкоштовне 

встановлення газового лічильника в моїй квартирі.

Після смерті чоловіка в квартирі проживаємо удвох з донькою (теж вдовою), 

зараз склалось таке становище, що наших «доходів» ледь вистачає на оплату 

за квартиру та купівлю якоїсь їжі. В нашому будинку оформили ОСББ, 

поставили лічильники на два сусідніх будинки.

Ми газом користуємся дуже мало, а вже в червні прийшов рахунок на 264грн. 

20 коп. (надіслані рахунки завжди оплачувались вчасно).

В січні 2017 року був рахунок на 40 грн. 53 коп. (розраховують, щоб після 

встановлення лічильника, платили за весь будинок, але ми навіть 

встановленої норми газу не використовуємо).

За тепло, 2 роки поспіль, взимку приходять такі рахунки, що ми за один раз 

не в змозі оплатити цих сум. Ми самі поставили лічильники на гарячу і 

холодну воду. Тепер водою користуємося дуже економно, (в місяць: холодна 

-  З куба, гаряча -  1 куб.

Ми записались на чергу на безкоштовне встановлення газових лічильників за 

№ 3773 (десь в 2014 році -  уже не пам’ятаю). Обіцяли встановити в 2017 

році. Зараз сказали, що безкоштовно ставити не будуть.

Прошу допоможіть безкоштовно встановити газовий лічильник.

З повагою


