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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

Л  /  &е/іе С-мЯ 2 0 / 7  Р0КУ м. Чернігів № 2 з т і -

Про депутатський запит депутата 
міської ради Хольченкової Н. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Хольченкової Наталії Миколаївни 
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 Хольченкової Н. М. 
на розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В., начальнику 
управління патрульної поліції у місті Чернігові Леонову О. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Хольченкову Н. М. до 20 жовтня 2017 року.

Міський голова



ХОЛЬЧЕНКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
Депутат Чернігівської міської ради

14013 м. Чернігів вул. Молодчого б. 12, кв. 6 
allyans@inbox.ru 

тел. (063) 621 70 31

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владислав Анатолійовичу!

В зв’язку зі зверненням до мене мешканців міста прошу Вас розглянути необхідність 
впорядкувати дорожній рух на ділянці від кінц. зупинки авт. № 15 на вул. Савчука та до 
місця початку будівництва дороги до міського пляжу «Золотий берег», що пов’язано з 
небезпекою для життя дітей, що відвідують Школу мистецтв (за адресою вул. Молодчого, 
2) та мешканців вул. Савчука, а саме;

1) Встановиш дорожні знаки «Діти» та «Обмеження ш в и д к о с ті»
2) Встановити «лежачого поліцейського» в місці переходу пішоходами ділянки від 

Школи мистецтв на вул. Савчука
3) Нанести дорожню розмітку «пішохідний перехід» на ділянці від зуп. авт. № 15 до 

вул. Савчука
4) Нанести розмітку розвороту автобусу Ке І 5 для паркування на кінцевій зупинці та 

пішохідної зони для відвідувачів Школи мистецтв
Особливо! актуальності це питання набуде після завершення будівництва дороги 

«зв'язку з великим збільшенням кількості автотранспорта.
Звернення та підписи мешканців додаються.

З повагою, депутат 
Чернігівської міської ради

mailto:allyans@inbox.ru


Чернігівському міському голові 

Атрошенку В. 

мешканців мікрорайону Савчука

у м.Чернігові

колективне звернення.

Ми, мешканці мікрорайону Савчука, звертаємо Вашу увагу на ділянку 
дороги біля Школи мистецтв при музичному училищі ім. Ревуцького, що 
знаходиться по вул. О. Молодчого 2. Багато дітей різних вікових категорій з 
різних районів міста, що відвідують цей навчальний заклад, добираються без 
супроводу батьків. Дітям потрібно переходити через дорогу, по якій останнім 
часом потік транспорту значно збільшився на ділянці від вул. Шевченка до 
пляжу «Золотий Беріг». На сьогодні не облаштоване перехрестя вулиць 
Савчука і О. Молодчого: нема знаків «обмеження швидкості» і «діти на 
дорозі», відсутні знаки і розмітка пішохідного переходу, нема «лежачих 
поліцейських», відсутні тротуари і нема східців на схилі, по якому діти йдуть 
до школи і з школи, не облаштована кінцева зупинка маршрутки № 15(крім 
знаку зупинки нічого нема). Отже, все вище зазначене СТВОРЮЄ ЗАГРОЗУ 
ДЛЯ ЖИТТЯ НАШИХ ДІТЕЙ!!!

Просимо Вас терміново допомогти в облаштуванні цієї ділянки
дороги.






