
УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів №  26/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Носка М. О.

Заслухавши запит депутата міської ради Носка Миколи Олексійовича 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 Носка М. О. на 
розгляд начальнику Чернігівського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській 
області Ребергу В. К.

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

/ /

Міський голова
/ / 

// В. А. Атрошенко

/



УКРАЇНА

м. Черніг ів
ДЕПУТАТ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

сьоме скликання

11.12.2017 №  16 від

Чернігівському міському голові 
А трош енку В. А.

Д Е П У Т А Т С Ь К Е  З В 1ТМ 11.1111Я 

Ш ановний Владиславе Анатолійовичу!

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад» та на підставі звернення до мене як до депутата 
міської ради мешканців  гуртожитку Чернігівського учбово-виробничого 
підприємства Українського товариства сліпих (УВП УТОС),  розташованого 
по вул. Меделєєва,  4, та інших прилеглих житлових будинків з проханням 
сприяти усуненню  порушень їх законних прав, -  звертаюсь до Вас з 
наступним.

Так, 10 грудня 2017 року близько 20:00 год. біля ресторану «Банкет 
Холл», розташованого по вул. Меделєсва, 5а. відбувся салют (феєрверк),  
близько 15 залпів, шо супроводжувався великим рівнем світлового та 

шумового навантаження.
Така діяльність закладу громадського харчування грубо порушує 

вимоги статті 24 Закону України «Про забезпечення сані тарного та 
епідемічного благополуччя населення», згідно з якими забороняються гучніш 
спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими 
джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання 
піротехнічних засобів.

Аналогічні вимоги передбачені Правилами благоустрою, забезпечення 
чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій.



парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова, 
затвердженими рішенням міської ради від 29.07.201 1 р., згідно з 
пунктами 7.6., 7.8. якого юридичним і фізичним особам забороняється 
проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових 
речовин і піротехнічних засобів у межах міста без погодження з 
уповноваженим виконавчим органом міської ради. Забороняється 
застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків 
ближче, ніж за 100 м від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, 

будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів, 
дітей, інших громадських споруд та житлових будинків.

Крім того, статтями З, 50 Конституції  України право жителів будинку 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля визнане в Україні однією з 
найвищих соціальних цінностей!

На цій підставі та з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу 
па здоров’я населення міста шуму та інших фізичних факторів прошу Вас 

вживати заходів щодо недопущення закладом громадського харчування 
рестораном «Банкет Холл», розташованим по вул. Мсделєєва,  5а, при 
здійсненні ним своєї діяльності проведення салютів, феєрверків, інших 
заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у пічний 
час і без відповідного погодження та перевищення в інший спосіб впродовж 
доби рівнів шуму, встановлених санітарними нормами.

Додаю, що дане звернення є повторним, так як подібна ситуація 
склалася влітку 21 липня 2017 року близько 22:00 години вечора. 'Тому 
прошу Вас вжити заходів щодо недопущення даних випадків.

З повагою 
депутат М. О. Носко

/ '


