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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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20 року м. Чернігів № 34/УІІ-

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 — керуючому справами виконкому 
Фесенку С. І., начальнику ГУНП в Чернігівській області Альохіну Е. В., 
начальнику Управління Укртрансбезпеки у Чернігівській області 
Шевченку Ю. П.5 начальнику Головного управління ДФС у Чернігівській області 
Барановському О. В., начальнику фінансового управління міської ради 
Лисенко О. Ю.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Коваленка В* В. до 18 жовтня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 
Депутат Чернігівської міської ради 

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

теаі.:(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!
На даний час в нашому місті працює велика кількість підприємців, які 
здійснюють свою підприємницьку діяльність не оформлюючи належним чином 
своїх працівників та не сплачуючи податків до бюджету. Це явище набрало 
масового характеру. Підприємці які займаються перевезеннями пасажирів в 
напрямку смт. Ріпки та смт. Городня (ТОВ «Чернігіватотранс’', ПП 
«ТСомфортавтотранс» та ФОП Пешков Г.Є.) взагалі не оформлюють своїх водіїв, 
через що не сплачують податків /та таким чином завдають збитків бюджету 
міста.
Також хочу звернути увагу на незаконну діяльність сайту з пошуку попутників 
www.blablacar.com.ua, які позиціонують себе як сайт, який не має на меті 
комерційної платформи, але зайшовши за посиланням можна побачити 
конкретну плату за поїздку та переконатись в їх регулярність. Таким чином 
здійснюється підприємницька діяльність без ліцензії та відповідних дозвільних 
документів, не сплачуються податки до бюджету, чим створюються не рівні 
умови для інших добропорядних учасників ринку перевезень.
Прошу Вас доручити відповідним структурам вжити заходів щодо усунення 
вище вказаних порушень з метою наповнення бюджету.

До запиту додаю:

L Скріншо г сторінки з сайту www.blablacar.com.ua.

Депутат Фракції ШІ «НАШ КРАЙ» 
Чернігівської міської ради X

28 вересня 2018 рік (
В.В. Коваленко
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