
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету   

Чернігівської міської ради   

 4 липня               2019    №  271   

                                  ПРОТОКОЛ  №  1 

засідання постійно діючої міжвідомчої комісії виконавчого комітету  

Чернігівської міської ради з розгляду питань, пов’язаних з відключенням    

квартир споживачів від мереж централізованого опалення та постачання  

гарячої  води. 

01 липня 2019 року                                                                     м. Чернігів 

Присутні: 

Атрощенко О. А.  -  заступник  міського  голови, голова комісії 

Гребень П. М.           -  заступник начальника управління архітектури та  

містобудування Чернігівської міської ради,  

  заступник голови комісії 

Деркач  Л. О.        -  начальник відділу  геодезії та містобудівного   

кадастру управління  архітектури  та  

 містобудування Чернігівської  міської  ради, 

 секретар  комісії 

Гончаренко Р. О.       -    заступник начальника цеху теплових мереж КЕП  

«Чернігівська ТЕЦ ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» 

Денисенко Є. Л.  -  головний інженер служби  експлуатації  газового           

 обладнання  головного  підрозділу АТ  по   

 газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» 

Лозицький Г. Г.            -         керівник виробничо-інвестиційного департаменту  

АТ «Облтеплокомуненерго» 

Рогова О. Г.            -         начальник комунального підприємства «ЖЕК-13» 

     Чернігівської міської ради 

Запрошений: 

Старіков Р. М.  -  депутат Чернігівської міської ради 

 

Порядок  денний:   

 

1. Розгляд  депутатського  запиту  депутата  міської  ради Старікова Р. М.  

від 24.05.2019 № 68 (рішення Чернігівської міської ради від 30 травня 2019             

№ 42/VII – 29) та заяв громадян щодо надання дозволу на встановлення систем 

індивідуального електроопалення в квартирах мешканців житлового будинку 

№ … по вулиці …: 

 

1.1. Ященко Таїсії Дмитрівни – квартири № … у житловому будинку по вулиці  

…, …. 

1.2. Клима Дмитра Михайловича  – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.3. Лаврентєвої Тетяни Володимирівни – квартири № … у житловому будинку 

по вулиці  …, …. 



1.4. Копич Ніни Василівни – квартири № … у житловому будинку по вулиці  

…, …. 

1.5. Марченко Тетяни Володимирівни – квартири № … у житловому будинку 

по вулиці  …, …. 

1.6. Малого Юрія Ілліча – квартири № … у житловому будинку по вулиці …, … 

1.7. Москаленка Ігоря Вячеславовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.8. Волошко Лариси Леонідівни – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.9. Джур Наталії Михайлівни – квартири № … у житловому будинку по вулиці  

…, …. 

1.10. Шапки Олега Михайловича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.11. Сапеги Сергія Олексійовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.12. Креся Віктора Васильовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.13. Лихути Юрія Андрійовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці …, …. 

1.14. Іллюши Бориса Васильовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.15. Савченка Ігоря Григорьєвича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.16. Ткача Сергія Івановича – квартири № … у житловому будинку по вулиці  

…, …. 

1.17. Кревсуна Вячеслава Миколайовича – квартири № … у житловому будинку 

по вулиці  …, …. 

1.18. Махнія Михайла Івановича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.19. Ромашка Ю. І. – квартири № … у житловому будинку по вулиці …, …. 

1.20. Шовкової Ніни Олександрівни – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.21.Литвина Владислава Сергійовича – квартири № … у житловому будинку 

по вулиці  …, …. 

1.22. Москаленка Олега Вячеславовича – квартири № … у житловому будинку 

по вулиці  …, …. 

1.23. Пилиповича Владислава Валерійовича – квартири № …у житловому 

будинку по вулиці  …, …. 

1.24. Журби Сергія Миколайовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

 

1. СЛУХАЛИ: Старікова Р. М., який ознайомив членів комісії зі скаргами, які 

надходять йому як депутату Чернігівської міської ради, від мешканців 

житлового будинку № … по вулиці … з питання необхідності улаштування 

автономного джерела теплопостачання в їх квартирах. 



Вказаний житловий будинок обліковується на балансі комунального 

підприємства «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради. Майже всі квартири 

мешканцями цього будинку приватизовані.  

Цей будинок облаштований автономним електричним модулем (міні 

котельня), яка знаходиться поряд з цим житловим будинком та обліковується 

на балансі КП «ЖЕК-13». У зв´язку з цим, тариф на постачання електричної 

енергії мешканцям житлового будинку  встановлений як для промислових 

споживачів, що призводить до необгрунтованого та значного збільшення плати 

за електричну енергію. 

Вказаний будинок не газифікований природним газом та в ньому не 

функціонують системи централізованого теплопостачання. Забезпечити 

опалення будинку можливо лише за допомогою встановлення індивідуального 

електроопалення. 

Постачальником електричної енергії цього будинку є південно-західна 

залізниця, яка надає технічні умови та можливості підключення системи 

індивідуального електроопалення. 

Мешканцями житлового будинку надано Протокол загальних зборів 

громадян щодо прийнятого рішення стосовно улаштування автономного 

електропостачання у квартирах житлового будинку № … по вулиці … від 

10.06.2019 відповідно до існуючого законодавства. 

 

ВИСТУПИЛИ:   Атрощенко О. А.,   Денисенко Є. Л.,   Рогова О. Г.,  

Гончаренко Р. О. 

 

ВИРІШИЛИ:  

   1. Надати дозвіл на улаштування систем індивідуального електроопалення в 

квартирах мешканців житлового будинку № … по вулиці …: 

1.1. Ященко Таїсії Дмитрівни – квартири № … у житловому будинку по вулиці  

…, …. 

1.2. Клима Дмитра Михайловича  – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.3. Лаврентєвої Тетяни Володимирівни – квартири № … у житловому будинку 

по вулиці  …, …. 

1.4. Копич Ніни Василівни – квартири № … у житловому будинку по вулиці  

…, …. 

1.5. Марченко Тетяни Володимирівни – квартири № … у житловому будинку 

по вулиці …, …. 

1.6. Малого Юрія Ілліча – квартири № … у житловому будинку по вулиці …, 

…. 

1.7. Москаленка Ігоря Вячеславовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.8. Волошко Лариси Леонідівни – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці …, …. 

1.9. Джур Наталії Михайлівни – квартири № … у житловому будинку по вулиці  

…, …. 



1.10. Шапки Олега Михайловича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.11. Сапеги Сергія Олексійовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці …, …. 

1.12. Креся Віктора Васильовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці …, …. 

1.13. Лихути Юрія Андрійовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.14. Іллюши Бориса Васильовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

1.15. Савченка Ігоря Григорьєвича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці …, …. 

1.16. Ткача Сергія Івановича – квартири № … у житловому будинку по вулиці  

…, ... 

1.17. Кревсуна Вячеслава Миколайовича – квартири № … у житловому будинку 

по вулиці …, …. 

1.18. Махнія Михайла Івановича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці …, …. 

1.19. Ромашка Ю. І. – квартири № … у житловому будинку по вулиці …, …. 

1.20. Шовкової Ніни Олександрівни – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці …, …. 

1.21.Литвина Владислава Сергійовича – квартири № … у житловому будинку 

по вулиці …, …. 

1.22. Москаленка Олега Вячеславовича – квартири № … у житловому будинку 

по вулиці  …, …. 

1.23. Пилиповича Владислава Валерійовича – квартири № … у житловому 

будинку по вулиці  …, …. 

1.24. Журби Сергія Миколайовича – квартири № … у житловому будинку по 

вулиці  …, …. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 7; «Проти» – немає; «Утримались» – немає.    

 

Заступник  міського  голови,  

голова комісії                    О. А. Атрощенко  

 

Заступник начальника управління  

архітектури та містобудування       П. М. Гребень 

        

Секретар  комісії          Л. О. Деркач   

 

Члени комісії:           Р. О. Гончаренко  

   Є. Л. Денисенко 

   Г. Г. Лозицький  

             О. Г. Рогова             

 


