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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І МІ Е I I її  Я

20 року м. Ч ернігів № 32/У ІІ-

ГІро депутатський запит депутата 
міської ради Ти мош енка  О. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Тимош енка Олександра 
Володимировича 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 Тимош енка  О. В. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Тимошенка О. В. до 16 липня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



Депутат Чернігівськоїміської ради 
VII скликання

вул. Магістратська, 7, м.Чернігів, 14000 

№ £  від 2. Я 2018 р.

Голові Чернігівської міської ради 

Атрошенку В.А.

депутата Чернігівської міської ради 

Тимошенка О.В.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

Керуючись ч.І ст.15, ч.іст.21, ст.22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
ПРОШУ:

У зв'язку із постійними зверненнями мешканців мікрорайону «Бобровиці», які 
постраждали від підтоплення помешкань талими та дощовими водами, звертаю Вашу увагу щодо 
негайного відновлення зруйнованої аварійної дороги на проміжку від вул. Шевченка до вул. 50 
років Перемоги з виїздом на луг. Дорога після весняного танення снігу була повністю зруйнована 
та наразі становить небезпеку для мешканців корті добираються до своїх помешкань. Прошу 
виділити кошти і розробити проектну документацію з урахуванням водовідведення дощових та 
талих вод на луг. Виділити кошти і побудувати проміжок дорожнього покриття та з'їзди на на 
суміжні вулиці: Р. Бжеського, Липинського, 50 років Перемоги. Також вважаю необхідним 
заборонити на цьому проміжку дороги транзит вивезення вантажними автомобілями піску з 
кар'єру розташованому за човновою станцію, встановивши знак заборони проїзду вантажних 
автомобілей для недопущення руйнації дороги в майбутньому. Транзитні вантажні автомобілі 
створюють підвищення пилу біля помешкань та руйнацію будівель, а також везуть будівельне 
сміття, яке скидають по дорозі до кар'єру забруднюючи навколишнє середовище.

Розглянути цей запит у встановлений законодавством термін та надати письмову відповідь.

З повагою, 

Депутат Чернігівської 

Міської ради

О.В.Тимошенко


