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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 16/УІІ-

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 заступнику міського голови Черненку А. В., директору ТОВ фірми 
«ТехНова» Щербині О. Ю., начальнику управління житлово-комунального 
господарства міської ради Куцу Я. В., начальнику управління економічного 
розвитку міста міської ради Максименко Л. В., начальнику Інспекції 
Держенергонагляду у Чернігівській області Клименку А. О.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Тарасова В. В. до 24 березня 2017 року.

Міський голова



О Э д ЕМАЛЬЯНС

ДЕПУТАТ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

28 лютого 2017 року
Суб'єкт подання -  Тарасов Віктор Володимирович,

фракція «ДемАльянс»

М іському голові м.Чернігова  

Атрош енко В.А. 

КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТО В ФІРМ И «ТЕХНОВА»

Депутатський запит

До мене як до депутата Чернігівської міської ради звернулися мешканці будинків 
№ 81, 82, 83, 84 по Проспекту Перемоги в м.Чернігові.

В грудні 2016 року представники КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА» в 
рамках інвестиційної програми встановили в під'їздах цих будинків лічильники 
тепла.

В результаті за січень цього року мешканці отримали квитанції за опалення з 
сумами в 2-3 рази вище ніж в грудні, в середньому 2500-3000 грн. за 3-кімнатну 
квартиру.

За результатами скарг мешканців та ініційованою мною як депутатом міської ради 
виїзних комісій за участі ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА» та КП «Новозаводське» виявлено, 
що окремі суб'єкти господарювання та магазини, які розміщуються на 1-х поверхах 
цих будинків не мають жодних договірних відносин з ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА» і 
офіційно не сплачують жодних коштів за опалення. Мережі опалення під'їздів 
фактично проходять через приміщення цих комерційних закладів та магазинів, але 
жодних платежів підприємці або власники магазинів за опалення не здійснюють. В 
той же час сума за опалення нарахована лічильником тепла, встановленим на 
під'їзді, де знаходяться комерційні заклади, розподіляється між мешканцями 
ПІД'ЇЗДУ- Тобто фактично прості мешканці цих будинків сплачують за опалення цих 
комерціних закладів.

Окремі ж комерційні заклади в цих будинках все ж таки мають договірні відносини 
з ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА», під'єднані до під'їздних лічильників, але не мають 
окремих засобів обліку спожитого тепла. Ці заклади також використовують значний 
обсяг тепла, але сума за опалення розподіляється рівномірно між квартирами 
під'їзду, включно з комерційними об'єктами та магазинами.



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

Ініціювати створення робочої комісії з представників ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА», 
профільного заступника міського голови, управління ЖКГ, представників 
управління економічного розвитку міської ради та Держенергонагляду з метою 
знаходження шляхів спонукати власників комерційних закладів та власників 
приміщень на 1-х поверхах зазначених будинків № 81, 82, 83, 84 по Проспекту 
Перемоги в м.Чернігові, де вони знаходяться:

1. Заключити відповідні договори на опалення з КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ 
ФІРМИ «ТЕХНОВА»;

2. Допускати представників ініціативних груп мешканців зазначених будинків 
разом з контролерами КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА» для 
перевірки правильності зняття показників лічильників;

3. Встановити окремі індивідуальні лічильники тепла в комерційних закладах 
та магазинах, які знаходяться на 1-х поверхах зазначених будинків.

Депутат Чернігівської міської ради ТАРАСОВ Віктор Володимирович


