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Депутатський запит 

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулися 
мешканці 8 під’їзду будинку №4 по вул. Магістратська, з проблемою 
жахливого стану їх під’їзду, в якому обдерті стіни та завівся грибок. Але 
найбільше турбують вікна, які не замінювали з 1957р. Саме через 
негерметичні дерев’яні вікна з тріснутими шибками випаровується більша 
частина тепла, що призводить до зростання витрат на закупівлю енергоносіїв. 
Останній косметичний ремонт в цьому під’їзді проводили 12 років назад, а 
капітальний жодного разу.

Заборгованості за комунальними платежами даний під’їзд не має.

Враховуючи вищевикладене, а також керуючись ст. 26, 49 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні», прошу Вас посприяти в проведенні 
капітального ремонту із заміною вікон 8 під’їзду будинку №4 по вул. 
Магістратській якнайшвидше.

Про результати розгляду 
передбачений законом термін.

іде

Депутат Чернігівської міської ради

запиту прошу проінформувати у
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Мешканців м. Чернігова, 
вул. Магістратська, буд. 4

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ

Ми, мешканці буд. 4, що знаходиться на вул .Магістратській 
звертаємося до Вас для реалізації наших прав. Наш будинок обслуговується 
КП «Новозаводське» Чернігівської міської ради.

Багатоквартирний житловий будинок, що знаходиться за адресою: 
вул.Магістратській, 4, не ремонтували на протязі 12 років, він перебуває у в 
жахливому стані, стіни обдерті, дуже брудно, завівся грибок, під'їзд потребує 
термінового ремонту. Особливо нас турбують вікна, оскільки вони є 
основним джерелом тепловтрат. Саме через негерметичні дерев’яні вікна з 
тріснутими шибками випаровується велика частина тепла, що призводить до 
зниження комфорту і зростання витрат на закупівлю енергоносіїв.

Зважаючи на все описане вище, ми просимо якнайшвидше закласти 
кошти на капітальний ремонт під’їзду, заміну та встановлення вікон.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування», Законом України „Про житлово- 
комунальні послуги”, Законом України „Про звернення громадян”,

ПРОСИМО:

1. Прийняти наше звернення до розгляду.
2. Про результати вжитих заходів щодо вирішення даної проблеми 

просимо повідомити адресату - Аронову Олександру Львовичу за 
адресою: вул. Магістратська, буд.4, кв.54.

Голова ініціативної групи

Підписи мешканців буд. 4 вул. Магістратська, м.Чернігів:

№ Прізвище, ім’я, 
по-батькові мешканців

№ квартири Підпис

1. О.П, 19 /ДА
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