
ДЕПУТАТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
14000(Чернігівська обл., Чернігівський р-н, м. Чернігів, вул. Магістратська, буд. 7

вих. № 17 
від « 26 » серпня 2021 р.

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В.А.

Депутатський запит

До мене, як депутата Чернігівської міської ради на особистому прийомі 
звернулися з колективним зверненням мешканці гуртожитку за адресою: вул. 1- 
го Травня, 179 а з проханням посприяти у передачі гуртожитку до комунальної 
власності територіальної громади м. Чернігова.

Рішенням ЧМР від 28.02.2007 р. (14 сесія 5 скликання) «Про передачу у 
комунальну власність територіальної громади м. Чернігова житлового фонду та 
об’єктів соціальної інфраструктури» було надано згоду на безоплатну передачу у 
комунальну власність, рішенням виконкому ЧМР від 17.08.2009 р № 229 «Про 
передачу у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова зовнішніх 
мереж до об’єктів соціальної сфери» затверджено акти приймання-передачі 
зовнішніх мереж гуртожитку, але фактична передача не відбулась, гуртожиток 
знаходиться на балансі Чернігівської дирекції AT «Укрпошта». Керівництво ЧФ 
AT «Укрпошта» неодноразово зверталося до ЧМР з проханням прийняття 
гуртожитку у комунальну власність, але вирішення питання затягується 
Чернігівською міською радою, а мешканці не мають можливості скористатися 
своїм конституційним правом (Ст. 47) на отримання житла.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», ст. 31 Регламенту Чернігівської міської ради прошу вжити невідкладних 
заходів по виконанню рішень Чернігівської міської ради та виконкому і якомога 
швидше прийняти у комунальну власність, гуртожиток за адресою: вул. 1-го 
Травня, 179 а до комунальної власності територіальної громади м. Чернігова

Про вжиті заходи прошу повідомити мене і заявників в терміни 
передбачені чинним законодавством.

Додаток: копія колективного звернення жителів б. 179 а, вул. 1-го Травня, 
копія рішення ЧМР від 28 лютого 2007 р., рішення № 229 виконкому ЧМР від 7 
серпня 2007 р., копії звернень ЧФ AT «Укрпошта» до ЧМР.

Депутат
Чернігівської міської ради талій Голець



Депутату Чернігівської міської ради 
Гольцю В.В.
мешканців гуртожитку 
по вул. 1-го Травня, 179а

Шановний Віталію Віталійовичу!

Звертаємось до Вас, як до депутата нашого округу, з проханням у 
сприянні та вирішенні питання щодо передачі гуртожитку за адресою: вул. 
1-го Травня, 179а до комунальної власності територіальної громади 
м. Чернігова.

Рішенням Чернігівської міської ради від 28.02.2007 р. (14 сесія 5 
скликання) «Про передачу у комунальну власність територіальної громади м. 
Чернігова житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури» було 
надано згоду на безоплатну передачу у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова відомчого та державного 
житлового фонду разом із вбудованими та прибудованими нежитловими 
приміщеннями, зовнішніми мережами електро-, тепло-, газо-, 
водопостачання та водовідведення, а також будівлями, призначеними 
для обслуговування цього фонду.

Рішенням Виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 
17.08.2009 р. № 229 «Про передачу у комунальну власність територіальної 
громади м. Чернігова зовнішніх мереж до об’єктів соціальної сфери» 
затверджено акти приймання - передачі у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова: зовнішніх мереж електро-, 
водопостачання та водовідведення до гуртожитку по вул. 1-го Травня 
179а та котельні, які перебувають на балансі Чернігівської дирекції 
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Однак, фактична передача гуртожитку не відбулася, він продовжує 
знаходитися на балансі AT «Укрпошта». Керівництво Чернігівської філії AT 
«Укрпошта» та мешканці неодноразово протягом останніх років звертались 
листами до Чернігівської міської ради з проханням прийняття гуртожитку у 
комунальну власність. Проте зі сторони Чернігівської міської ради 
ігнорується та затягується дане питання.

В гуртожитку проживають громадяни, які по 20-30 років 
відпрацювали у сфері поштового та телеграфного зв’язку. Багато з них 
перебуває на загальноміській квартирній черзі з отримання житла.

Стаття 47 Конституції гарантує кожному право на житло та створення 
державою умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати 
житло, придбати його у власність або взяти в оренду, а також надання 
державою та органами місцевого самоврядування житла громадянам, 
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які потребують соціального захисту, безоплатно або за доступну для них 
плату.

Передача та прийняття гуртожитків, що є об’єктами державної 
власності, у власність територіальних громад здійснюється відповідно до 
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності» та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Повторно слід наголосити, що AT «Укрпошта» готова і сама 
неодноразово зверталася до Чернігівської міської ради про прийняття 
гуртожитку у комунальну власність.

Однак бездіяльність Чернігівської міської ради прямо впливає на 
реалізацію конституційного права на житло громадян, які за відсутності 
власного житла тривалий час на правових підставах, визначених законом, 
мешкають у гуртожитку, та які б після передачі гуртожитку у власність 
територіальної громади - набули б право на приватизацію жилих приміщень 
відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав 
мешканців гуртожитків».

Переконливо просимо Вас у сприянні та вирішенні питання передачі 
гуртожитку у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова та 
забезпечення реалізації конституційного права на житло мешканців 
гуртожитку, а також Ваших виборців.

З повагою, 
мешканці гуртожитку по вул. 1-Травня 179а
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УКРПОШТА
Філія Чернігівська дирекція 

Акціонерного товариства «Укрпошта»

Проспект Миру 28, м. Чернігів, 14000, Україна, тел.: (04622) 4 12 40, тел/факс: (0462) 65 12 91, www.ukrposhla.com . 
орег cherniqiv@iikrposhta.com , р/р 26008300061566 в ЧОУ AT "Державний ощадний банк України” в м. Чернігів. 
МФО 353553, ідентифікаційний код 25572588

23.10.2019 р. № 21/2/86 
на № 775/1-10/вих./01 від 01.10.2019 р.

Заступнику Чернігівського 
міського голови -
керуючого справами виконкому 
Фесенку С. 1.

Шановний Сергію Івановичу!

Чернігівська дирекція AT «Укрпошта» підтримує звернення мешканців 
гуртожитку, який розташований за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 
179а щодо передачі його до комунальної власності міста. t

Повідомляємо, що Чернігівською міською радою (чотирнадцята сесія, 
п’ятого скликання) прийняте рішення від 28.02.2007 р. про передачу цього 
гуртожитку у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова, а 
17.08.2009 р. виконавчим комітетом Чернігівської міської ради прийняте 
рішення про передачу у комунальну власність територіальної громади м. 
Чернігова зовнішніх мереж електро-, водопостачання та водовідведення до 
гуртожитку по вул. 1-го Травня, 179а та котельні.

Натомість, у комунальну власність міста фактично передані тільки 
мережі водопостачання та водовідведення.

ПАТ «Чернігівобленерго» вимагає заміни зовнішніх мереж 
електропостачання до гуртожитку та встановлення в кожній кімнаті 
індивідуальних лічильників обліку електроенергії. Для цього потрібно 
близько 1,6 млн. грн., які Чернігівська дирекція AT «Укрпошта» не Може 
витратити з огляду на поточний фінансовий стан. ?

На виконання вимог комісії з прийняття цього гуртожитку до 
комунальної власності, Чернігівською дирекцією у 2019 році був 
проведений ремонт внутрішніх приміщень і фасаду та встановлений газовий 
лічильник дистанційного збору інформації в котельні на загальну суму 236 
тис. грн.

Чернігівська дирекція AT «Укрпошта» звертається до Вас з .проханням 
про надання допомоги у вирішенні питання передачі зазначеного 

Гуртожитку у комунальну власність територіальної громади м. Чернігова.

З повагою,
у

О. М. Дорошенко

http://www.ukrposhla.com
mailto:cherniqiv@iikrposhta.com


УКРПОШТА
ГОЛОВНА ПОШТА КРАЇНИ

Філія Чернігівська дирекція 
Акціонерного товариства «Укрпошта»

Проспект Миру 28, м. Чернігів, 14000, Україна, тел.: тел/факс: (0462) 65 12 91. www.ukrposhta.corn! 
орег cherniqiv@ukrposhta.com , р/р 26008300061566 в ЧОУ ВАТ "Державний ощадний банк України” в м. Чернігів, 

МФО 353553, ідентифікаційний код 25572588

09.04.2021 р. №21/2-68
на № 269/1-10/вих/01 від 18.03.2021 р.

Заступнику Чернігівського 
міського голови

Фесенку С. І.

Шановний Сергію Івановичу!

Гуртожиток та автономне джерело теплопостачання (газова котельня), які 
розташовані за адресою м. Чернігів, вул. 1 Травня, 179а перебувають у державній 
власності та закріплені за AT «Укрпошта» на праві господарського відання.

Чернігівською міською радою (чотирнадцята сесія п’ятого скликання) 
прийняте рішення від 28.02.2007 р. про передачу цього гуртожитку у комунальну 
власність територіальної громади м. Чернігова, а 17.08.2009 р. виконавчим 
комітетом Чернігівської міської ради прийняте рішення про передачу у 
комунальну власність територіальної громади м. Чернігова зовнішніх мереж 
електро-, водопостачання та водовідведення до гуртожитку по вул. 1-го Травня, 
179а та котельні.

Чернігівська дирекція AT «Укрпошта» повідомляє про згоду на передачу 
цього гуртожитку та котельні до комунальної власності територіальної громади м. 
Чернігова та просить Вас про сприяння у вирішенні питань передачі мереж 
електро- та газопостачання на баланс відповідних комунальних підприємств 
м.Чернігова.

З повагою,

Директор філії

Вик. Демченко О. П. 
(0462) 678-655

О. М. Дорошенко

http://www.ukrposhta.corn
mailto:cherniqiv@ukrposhta.com


I,

Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

(чотирнадцята сесія п’ятого скликання)

РІШЕННЯ

м. Чернігів
Про передачу у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова 
житлового фонду та об’єктів соціальної 
інфраструктури

Відповідно до пункту 9 статті 60 та пункту 51 статті 26 Закону України 
Ц “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про передачу



Додаток 1
до рішення міської ради
від ‘ГТ? ” L / / 2007 року
(14 сесія 5 скликання)

ПЕРЕЛІК
житлового фонду, який передається у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова

№ Місцезнаходження житлового 
фонду

Балансоутримувач

1. Триповерховий гуртожиток № 
179шо вул. 1 Травня

Чернігівська дирекція 
Українського державного 
підприємства поштового зв’язку 
“Укрпошта”

2. 1 квартира (№ 44) у житловому 
будинку по вул. П’ятницькій, 94

Управління Міністерства 
внутрішніх справ України в 
Чернігівській області

3. 1 квартира (№ 88) у житловому 
будинку по вул.
Чернишевського, 15

Апеляційний суд Чернігівської 
області

В.В. Голець



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області
Проспект Миру, 43, м. Чернігів, 14000, тел./факс: (0462) 67-27-83, e-mail: chemigiv@spfu.gov.ua Код ЄДРПОУ 43173325

Ha № 260/1-Ю/вих/01 від 17.03.2021

Щодо гуртожитків

Чернігівська міська рада

вул. Магістратська, 7, м. Чернігів, 14000

У додаток до листа Управління від 19.04.2021 № 47-13.02-747 повідомляємо, 
що 3-поверховий гуртожиток (м. Чернігів, вул. 1 Травня, 179а) не увійшов до 
статутного капіталу та перебуває на балансі ПАТ «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 
21560045), орган управління - Міністерство інфраструктури України.

Додаток: копія листа ФДМУ від 21.04.2021 № 10-15-8890 на 1 арк.

Заступник начальника регіонального 
відділення - начальник Управління \ \ Валерій ЙОВЕНКО

Регіна Барабаш (0462) 67-27-83

mailto:chemigiv@spfu.gov.ua


УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
ВІД 200-^р.

м.Чернігів
№ ЛЛ 9

Про передачу у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова 
зовнішніх мереж до об’єктів соціальної сфери

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 29 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про порядок передачі в 
комунальну власність територіальної громади м. Чернігова об’єктів 
соціальної інфраструктури, затвердженого рішенням міської ради 
від ЗО березня 2004 року (11 сесія 4 (24) скликання), рішення міської ради 
від 28 лютого 2007 року “Про передачу у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова житлового фонду та об’єктів соціальної 
інфраструктури” (чотирнадцята сесія п’ятого скликання), рішення міської 
ради від 22 липня 2009 року “Про надання згоди на безоплатну передачу у 
комунальну власність територіальної громади м. Чернігова житлового фонду 
та об’єктів соціальної інфраструктури” (сорокова сесія п’ятого скликання) 
та розглянувши матеріали комісії з питань передачі інженерних комунікацій 
до об’єктів соціальної сфери, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити акти приймання-пер.еда.чі у комунальну власність 
територіальної громади м. Чернігова, що додаються:

- зовнішніх мереж електропостачання до житлового будинку № 76 по 
проспекту Миру (вул. Самострова, 2 а) в місті Чернігові, які перебувають на 
балансі товариства з обмеженою відповідальністю “Чернігів-Проспект”;

- зовнішніх мереж електро-, водопостачання та водовідведення до, 
гуртожитку по вул. 1-го Травня, 179 а та котельні, які перебувають на балансі 
Чернігівської дирекції Українського державного підприємства поштового 
зв’язку “Укрпошта”.



2. Передати зовнішні
Подовідведення, відповідно:

мережі електро-, водопостачання та

2.1. В оперативне управління фонду комунального майна міської 
ради (Буцко О.В.):

- зовнішню мережу електропостачання від ТП-235 до гуртожитку по 
пул. 1-го Травня, 179 а, виконану у дві кабельні лінії маркою кабеля 
ААБ-1 кВт 3x95 мм2, довжиною 315 м кожна;

- зовнішню мережу електропостачання до котельні гуртожитку по 
пул. 1-го Травня, 179 а, виконану маркою кабеля ВВГ-Зх1,5 мм2, довжиною 
10 м;

- кабельна лінія від ТП 637 до ТП 410 до електрощитової житлового 
будинку по проспекту Миру, 76 (вул. Самострова, 2 а), виконана кабелем 
марки ААБл 3x120 мм, довжиною 860 м;

- дві кабельні лінії від ТП 410 до електрощитової житлового 
будинку по проспекту Миру, 76 (вул. Самострова, 2 а), виконані кабелем 
марки АВВГ 4x185 мм, довжиною 270 м, кожна, зазначені вище мережі 
передати за договором позички відкритому акціонерному товариству 
енергопостачальній компанії “Чернігівобленерго” (Лісняк Ю.М.);

2.2. У господарське відання комунальному підприємству 
“Чернігівводоканал” (Шкінь О.М.):

- зовнішню мережу водопостачання до гуртожитку по 
вул. 1-го Травня, 179 а, виконану з металевих труб діаметром 100 мм2, 
довжиною 365,5 м та шість збудованих залізобетонних колодязя діаметром 
1500 мм для встановлення арматури до гуртожитку;

- зовнішню мережу водопостачання котельні гуртожитку по 
вул. 1-го Травня, 179 а, виконану з поліетиленових труб діаметром 50 мм2, 
довжиною 14 м;

- зовнішню мережу водовідведення гуртожитку по 
вул. 1-го Травня, 179 а, виконану з чавунних труб діаметром 150 мм2, 
довжиною 334,5 м та сім збудованих залізобетонних колодязя діаметром 
1500 мм для встановлення арматури до гуртожитку.

3. Контроль за виконанням 
міського голови Літвінова М.І.

цього рішення покласти на заступника

О.О. Білоусов

О.С. Шеремет

ц8рн/r/A

Перший заступник?! 
міського ГОЛОВИ,! А

Секретар міської ради


