
УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів №  26/УІІ-

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.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Хольченкову Н. М. до 22 січня 2018 року.

г

Міський голова
/ у / /
/ В. А. Атрошенко

/



ХОЛЬЧЕНКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
Депутат Чернігівської міської ради

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

гел. (063) 621 70 З І

Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 

Шановний Владислав Анатолійовичу!

В зв’язку зі зверненням до мене мешканців буд 49а по вул, Шевченка прошу 
розглянути звернення щодо встановлення вхідних дверей в під'їздах за даною адресою, 
оскільки двері не мінялися з року будівництва, сьогодні знаходяться в жахливому стані і 
практично не захищають будинок від холоду, не говорячи вже про їх зовнішній вигляд. В 
будинку проживають в основному пенсіонери, які не мають можливості встановити нові 
двері за свій кошт, тож сподіваються на допомогу з боку міської влади.

З повагою, депутат 
Чернігівської міської ради /  /  Хольченкова Н, М.

mailto:allyans@mbox.ru


Депутату Чернігівської міської ради
Хольчинковій Н.В.

З В Е Р Н Е Н Н Я

Шановна Наталія Миколаївна!

Ми мешканці будинку 49А по вулиці Шевченка в м. Чернігові, 

звертаємось до Вас з проханням встановити вхідні двері в трьох під’їздах 

нашого будинку . Так як в будинку поставили лічильник на опалення, а 

вхідні двері старі, їм більше 50-ти років, не закриваються і виходить, що ми 

не зберігаємо тепло. Крім того в під’їздах збираються наркомани та п ’яниці 

поводять себе шумно, на зауваження мешканців не реагують. А також в 

під’їздах залишають шприци та сміття. Зважаючи на те, що в будинку живе 

більше 60% літніх пенсіонерів, ми не можемо зібрати кошти на встановлення 

дверей.

Дуже сподіваємось на Вашу підтримку.

З повагою, мешканці будинку 49А по вул. Шевченка


