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Чернігівському міському голові

Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

До мене, як депутата Чернігівської міської ради, звернулися жителі 
приватного сектору по вул. Рашевського, щодо благоустрою прибудинкової 
території, а саме ремонту дорожнього покриття, оскільки на даній вулиці повне 
бездоріжжя: наявні численні ями, відсутня система водовідведення, що 
спричиняє затоплення вулиці. Жителі мікрорайону неодноразово зверталися до 
Чернігівської міської ради, але допомоги так і не отримали.

Враховуючи вищевикладене, з метою благоустрою прибудинкової 
території, прошу Управління житлово-комунального господарства 
Чернігівської міської ради надати інформацію, щодо можливості включити 
вул. Рашевського в план ремонтних робіт на 2021 рік.

Додаток : Копія звернення громадян.
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Депутат міської ради В. Лазаренко
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асфальтного покриття. Б 
похилого віку. Просимо Вас допомогти в вирішенні даного питання
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