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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

24 квітня 2019 року м. Чернігів №41/УІЇ-21

Про депутатський запит депутата 
міської ради Коваленка В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Коваленка Володимира 
Вікторовича 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 Коваленка В. В. на 
розгляд заступнику міського голови Атрощенку О. А., начальнику управління 
архітектури та містобудування Калюжному С. С., начальнику управління 
державного архітектурно-будівельного контролю Шкуріній Л. Г.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Коваленка В. В. до 20 травня 2019 року.

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК



КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

Фракція політичної партії «НАШ КРАЙ»
14000, м. Чернігів, просп. Миру, буд. 49а, к. 401 

тел.: (093) 036-31-41;

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
(у порядку ст. 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

Шановний Владислав Анатолійович!
До мене як до депутата Чернігівської міської ради звернулися робітники 
підприємства «171 Чернігівський ремонтний завод», які стурбовані 
перспективою житлової забудови колишньої території ДП «171 Чернігівський 
ремонтний завод» з боку вулиць Волковича та О. Кошового.
Працівників підприємства турбує питання дотримання забудовником санітарних 
норм та норм ДБН під час забудови колишньої території заводу. На теперішній 
час є практика, коли багатоповерхові будинки будують з порушеннями 
санітарних норм та норм ДБН, впритул до виробничих потужностей ( будинок 
№35 по вул. О. Кошевого), що призводить до дискомфорту мешканців від шуму 
та викидів в атмосферне повітря, які є невід’ємною частиною життєдіяльності 
заводу, до конфліктних ситуацій між керівництвом заводу та мешканцями 
будинку, адже майбутніх мешканців забудовник не попереджує про 
незручності, які їх очікують.
У зв’язку з вищевикладеним, прошу Вас зобов’язати розробника Детального 
плану території в районі вулиць Староказарменної, Волковича, О. Кошового та 
Стрілецької під час проектування суворо дотриматися державних санітарних 
норм та \юрм ДБН з метою забезпечення комфортного проживання майбутніх 
мешканців, запобіганню конфліктних ситуацій та створенню сприятливих умов 
для роботи підприємства, яке є єдиним виробником в Україні номенклатури з 
ремонту та модернізації наземного забезпечення польотів для військових та 
цивільних аеродромів.

До запиту додаю:

1. Копію звернення тру ”

Депутат Фракції ПП «НАШ КРАЙ»
Чернігівської міської ради В.
23 квітня 2019 рік  ̂  ̂ /

В.В. Коваленко



14029, м. Чернігів, вул. О.Кошового,1, 
код ЄДРПОУ 38709348, 

тел.067-462-92-95, факс:04622-5-39-45 
e-mail: director@171charz.com 

www. 171 charz.com

Дочірнє підприємство «171 
Чернігівський ремонтний завод»

14029, Chemihiv, Koshovoho Str., 1, 
USREOU code 38709348, 

tel. 067-462-92-95, fax: 04622-5-39-45, 
e-mai 1: director@ 171 charz.com 

www. 171 charz.com

Subsidiary enterprise «171 
ChernihivRepair Plant»

«28» березня 2019 року 
Вих. № ßJS

Депутату Чернігівської міської ради
Коваленку В.В.

Шановний Володимире Вікторовичу!

«ЗВЕРНЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «171 ЧРЗ»

Трудовий колектив Дочірнього підприємства «171 Чернігівський ремонтний завод» 
звертається до Вас, як до депутата Чернігівської міської ради від нашого виборчого округу та 
громадянина України, небайдужого до долі обороноздатності нашої держави.

Наше підприємство є єдиним виробником в Україні номенклатури з ремонту та 
модернізації техніки наземного забезпечення польотів для військових та цивільних аеродромів. 
Аналогічні заводи є лише в Росії, це 720-й завод в м. Рославль та 170-й завод в Нижньому 
Новгороді.

Наше підприємство має ЛІЦЕНЗІЮ серія АЕ № 292885 «Реалізація, ремонт, 
модернізація та утилізація військової техніки в частині засобів наземного забезпечення 
польотів», є ідентифікованим виробником продукції для потреб Збройних Сил України 
(Свідоцтво № 429 від 13.04,2017 року), також є членом Асоціації «Аеропорти України» 
цивільної авіації (Свідоцтво № 154 від 16.06.2016 року), має сертифіковану систему управління 
якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (Сертифікат № 80063.СУЯ.081-18 від 18.12.2018 року).

Місце знаходження та юридична адреса підприємства: 14029, Україна, м. Чернігів, вул. 
О. Кошового, 1 корп. 3; тел./факс (04622) 5-39-45, E-mail: info@ 171 charz.com, електронний сайт: 
www.171charz.com. Директор підприємства - Прохоренко Олександр Геннадійович.

Загальна кількість працюючих на підприємстві осіб (в тому числі за цивільно-правовими 
договорами) в середньому складає 63 чоловіки.

При існуючій матеріально -  технічній базі підприємство спроможне проводити 
виробництво, капітальний, середній та регламентований ремонт військової техніки, 
модернізацію та утилізацію засобів наземного забезпечення польотів (надалі - ЗНЗП) порядку 
20-ти найменувань.

За час існування підприємство мало значний досвід виконання контрактів з постачання та 
ремонту ЗНЗП із спецекспортерами Державного концерну «Укроборонпром» (Укрспецекспорт, 
Укрінмаш, Спецтехноекспорт, Укроборонсервіс). На внутрішньому ринку було виконано ряд 
замовлень з ремонту та поставки техніки для ДП «Конотопський авіаремонтний завод 
«АВІАКОН», ДАХК «АРТЕМ», ДП «АНТОНОВ», Національної гвардії України та 
Міністерства оборони України.

В теперішній час в умовах ведення на території України бойових дій наше підприємство 
на 95% працює для потреб Міністерства оборони України.

В 2018 році Дочірнє підприємство «171 Чернігівський ремонтний завод» для потреб 
Міністерства оборони України випустило з капітального ремонту 43 одиниці техніки.

На 2019 рік заплановано виконання замовлень для потреб Міністерства оборони України 
в кількості понад 47 одиниць техніки.

mailto:director@171charz.com
http://www.171charz.com


Нашими підприємствами -  ДП «171 ЧРЗ» та ПП «Будінвест сервіс» сумлінно 
сплачуються податки, збори, орендна плата за землю та заробітна плата. Так, за 2018 рік -  
початок 2019 року включно нашими підприємствами сплачено:

- Заробітна плата -  понад 7,6 млн. грн.;
- Орендна плата за землю -  205 734,42 грн.;

Єдиний соціальний внесок -  1 542 034,60 грн.;
- Податок з доходів фізичних осіб -  1 294 000,59 грн.;
- Податок на додану вартість -  2 541 832,09 грн.

В теперішній час територія навколо підприємства є частково забудованою 
багатоквартирними житловими будинками, одним з яких є будинок по вул. О. Кошового, 35. 
Зазначений будинок збудовано з численними порушеннями санітарних норм та норм державних 
будівельних стандартів. Зазначені порушення приводять до того, що мешканці цього будинку 
відчувають дискомфорт з приводу шуму та викидів в атмосферне повітря, які є невід’ємною 
частиною життєдіяльності заводу та є законними та нормативно -  обґрунтованими. На викиди 
отримано відповідні дозволи. Не дивлячись на те, що завод був збудований в 1946 році, а 
багатоквартирні житлові будинки були побудовані в 2000-их роках, мешканці цього будинку 
скаржаться адміністрації підприємства та компетентним органам з приводу того, що 
підприємство заважає їм повноцінно жити в своїх помешканнях. Хочемо ще раз окремо 
наголосити на тому, що такі незручності мешканцям сусіднього будинку створює те, що він 
збудований без дотримання санітарних норм та норм ДБН.

За наявною у нас інформацією в теперішній час планується забудова багатоквартирними 
житловими будинками частини території колишнього державного підприємства «171 
Чернігівський ремонтний завод» приватними забудовниками, з боку вулиці Волковича -  
Кошового. Саме з цього приводу ми і звертаємось до Вас з метою не допустити порушення 
санітарних норм та норм ДБН під час забудови колишньої території заводу з порушенням 
санітарних норм та норм ДБН, що мали місце при попередній забудові прилеглих територій.

У зв’язку з викладеним вище, просимо Вас взяти на особистий контроль розробку плану 
детальної забудови території колишнього державного підприємства «171 Чернігівський 
ремонтний завод» за адресою: м. Чернігів, вул. О.Кошового, 1 з метою недопущення порушення 
санітарних норм та норм ДБН при плануванні забудови зазначеної території.

З глибокою повагою та сподіванням на допомогу,

Трудовий колектив
Дочірнього підприємства «171 Чернігівський ремонтний завод»

№ ПІБ Посада ^
1 Прохоренко Олександр Геннадійович Директор
2 Бережинський Олексій Семенович Інженер 3 якості !/ 'ШтЬ//
3 Дубінін Сергій Вікторович Інженер 'А
4 Репура Юлія Іванівна

Менеджер 3 /  
адміністративної діяльності (

5 Матвієць Маргарита Олександрівна Адміністративний помічник
6 Скнар Олег Павлович Спеціаліст з режимно- 

секретної роботи V
7 Карпенко Тамара Анатоліївна Офіс-адміністратор *
8 Беркова Світлана Володимирівна Головний бухгалтер -
9 Маньковська Тамара Миколаївна Бухгалтер ІШ & Г ,
10 Власенко Катерина Анатоліївна Бухгалтер
11 Астапова Олена Володимирівна Е к о н о м і с т  <



12 Прохоренко Олена Євгенівна
Начальник юридичного 
відділу

13 Шаповал Олена Вікторівна Юрисконсульт
14 Данильченко Сергій Дмитрович Начальник вироб,
15 Узький Андрій Володимирович Начальник цеху
16 Дейнеко Анатолій Миколайович Майстер цеху
17 Рудун Володимир Михайлович Начальник технічного відділу
18 Кураш Юрій Володимирович Інженер-технолог
19 Крючков Олександр Віталійович Інженер-технолог
20 Носов Юрій Андрійович Інженер-технолог
21 Аркад'єв Олександр Петрович Електромеханік
22 Коляда Роман Анатолійович Електромеханік
23 Йовенко Віктор Григорович Електромеханік
24 Шибирин Богдан Миколайович Електромеханік
25 Литвиненко Андрій Михайлович Електромеханік
26 Пісковий Олександр Геннадійович Електромеханік
27

Ятченко Валерьян Юрійович
Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування

28
Борисенко Сергій Олексійович

Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування

29
Овчаренко Анатолій Васильович

Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування

30
Зінченко Ігор Сергійович

Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування

31
Богуш Дмитро Павлович

Слюсар з механоскладальних 
робіт

32
Лисенко Михайло Григорович

Слюсар з механоскладальних 
робіт

33
Гришков Олександр Михайлович

Слюсар з механоскладальних 
робіт

34
Костюк Микола Миколайович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

35
Семеняга Сергій Миколайович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

36
Гутнік Валерій Миколайович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів С

37
Компанієць Олександр Миколайович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів__

38
Янгель Володимир Леодорович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

39
Мурза Микола Олександрович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів_____

40
Гавриленко Анатолій Григорович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

41
Сірий Леонід Миколайович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів_____



42
Костюк Олександр Миколайович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

43
Яковлев Сергій Сергійович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

; 44
Ткаченко Дмитро Володимирович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

45
Романюк Микола Михайлович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

46
Федосенко Юрій Анатолійович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

47
Ковтун Ігор Володимирович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

48
Заворотний Володимир Олексійович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

49
Чебушев Роман Андрійович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

50
Хоменко Петро Якович

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

51

52
53
54

Бугрим Олександр Миколайович
Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

Головач Андрій Валерійович Слюсар з ремонту агрегатів
Ташлик Олег Олександрович Слюсар з ремонту агрегатів У Ш А
Пустовойт Вячеслав Дмитрович Електрогазозварник

55 Гецко Володимир Михайлович Електрогазозварник
56 Розтальний Сергій Вікторович Електрогазозварник
57 Лачов Олександр Модестович Електрогазозварник
58

Хімченко Артем Олександрович
Водій-випробувач 
автомобілів та тракторів

59 Лавський Микола Васильович Маляр
60 Пінчук Віктор Вікторович Маляр
61

Голубкіна Зоя Григорівна
Прибиральник виробничих 
приміщень

62 Соловей Оксана Олегівна Прибиральник територій
63

Свириденко Юрій Миколайович
Директор ПП «БУДІНВЕСТ 
СЕРВІС»


