
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

   21 березня  2019 року            м. Чернігів    № 40/ VII - 31 

 

 

 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Старікова Р. М. 

 

 Заслухавши запит депутата міської ради Старікова Романа Михейовича 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 Старікова Р. М. на 

розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику відділу 

економіки підприємств комунальної власності та цінової політики управління 

економічного розвитку міста міської ради Ярещенко В. В., начальнику 

комунального підприємства “ЖЕК-13” Чернігівської міської ради Роговій О. Г., 

начальнику юридичного відділу міської ради Миколаєнку Р. С. 

2.  

3. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 

міську раду та депутата міської ради Старікова Р. М. до 19 квітня 2019 року. 

 

 

 

Міський голова          В. АТРОШЕНКО 

 



Депутата Чернігівської міської ради 
VII скликання 

Старіков Роман Михейович
вул. Магістратська,7, м. Чернігів, 14000

03 2019 р. № * &  Чернігівському міському голові
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

На мою адресу надходять численні скарги мешканців б. №6 по вул. 2-й 
кілометр м. Чернігова щодо розрахунків за електроопалення.

Зокрема, вказується, що будинок за наведеною адресою облаштований 
автономним електричним модулем (міні котельня). Поряд з цим, мешканцям 
вказаного будинку надіслані квитанції за спожиту електричну енергію, використану 
для роботи котельні, з яких вбачається, що тариф розрахований як для споживачів -  
юридичних осіб, що призвело до необгрунтованого збільшення плати за електричну 
енергію.

Мешканці б. №6 по вул. 2-й кілометр м. Чернігова неодноразово звертались 
до керівництва ТОВ «ЕНЕРА Чернігів», однак, позитивному вирішенню 
порушеного питання це не сприяло.

Згідно положень Закону України «Про ринок природного газу» та Указу 
Президента України «Про затвердження Положення про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» від 
10 вересня 2014 року № 715/2014 органом державного регулювання діяльності у 
сферах енергетики, комунальних послуг, теплопостачання, централізованого 
водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового 
(попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, нафти та 
нафтопродуктів, а також перероблення та захоронения побутових відходів є 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 21, 22 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», прошу Вас ініціювати звернення^До Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 
метою вирішення питання щодо встановлення ТОВ «ЕНЕРА Чернігів» тарифів для 
житлового будинку №6 по вул. 2-й кілометр як;,іюбутових/споживачів.

З повагою, /  /
депутат Чернігівської міської ради /  /  P.M. Старіков
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