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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
О/

20 / £ року

м. Чернігів

№ 13Л/ІІ- 36

П ро депутатський запит депутата
м іської ради К овтуна Я. В.
Заслухавш и запит депутата м іської ради К овтуна Я рослава В асильовича та
відповідно до частини сьом ої статті 49 Закону У країни "Про місцеве
сам оврядування в У країні", статей 21, 22 Закону У країни "Про статус депутатів
м ісцевих рад" м іська рада виріш ила:
1. Н аправити депутатський запит депутата м іської ради К овтуна Я. В. на
розгляд заступнику міського голови К ириченку О. В., начальнику управління
ж итлово-ком унального господарства м іської ради К уцу Я. В.
2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити
міську раду та депутата міської ради К овтуна Я. В. до 23 грудня 2016 року.

М іський голова

УКРАЇН А
м. Чернігів

Д ЕП У ТА Т ЧЕРН ІГІВСЬКО Ї М ІСЬКО Ї РАДИ
сьоме скликання
№ 2/16 від ЗО листопада 2016 року

Г олові Ч ернігівської міської ради
А трош енко В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
До мене, як до депутата Чернігівської міської ради звернулися жителі району Стара
Подусівка з такою проблемою.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків» громадяни мають право на приватизацію житлових приміщень у
гуртожитках, які перебувають у власності територіальних громад і можуть бути
приватизовані відповідно до закону.
Але жителі гуртожитку за адресою м. Чернігів, вул. Попова, 11, вже 4 роки не
можуть відстояти своє право на приватизацію. На початку 2012 року вони(жителі)
подавали запит до ЖЕКу з приводу приватизації, та їм надійшла відповідь, що у
гуртожитку не встановлені покімнатні лічильники, тому приватизація неможлива. У 2014
році в гуртожитку були встановлені лічильники, а у 2015 році проведений ремонт будівлі
за рахунок мешканців. Станом на 2016 рік, ЖЕК
посилається на Чернігівські
електромережі, мовляв, останні мають укласти договір на постачання електричної енергії,
і вже тоді кімнати у гуртожитку можна буде приватизувати. Але представники
Чернігівських електромереж, не підписують договір, тому, що гуртожитку не надано
статус житлового будинку. Чотири роки мешканці знаходяться у замкненому колі, хоча
зробили все, що від них вимагали.
ПРОШУ:
1. посприяти у вирішенні даного питання та зобов’язати ЖЕК зробити подання,
щоб гуртожиток за адресою вул. Попова, 11 був приватизований.
4. Про результати розгляду запиту прошу повідомити голову Чернігівської міської
ради Атрошенка В.А. у встановлений термін.
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