УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
25 лютого

2021 року

м. Чернігів

№ 5/VIII-32

Про депутатський запит депутата
міської ради Кирієнка С. В.
Заслухавши запит депутата міської ради Кирієнка Сергія Владиславовича 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 Кирієнка С. В. на
розгляд заступнику міського голови Атрощенку О. А., начальнику комунального
підприємства «Муніципальна варта» міської ради Хрустицькому В. А.,
начальнику управління державного архітектурно-будівельного контролю міської
ради Шкуріній Л. Г., начальнику Чернігівського відділу поліції ГУНП України в
Чернігівській області Калиті О. В.
2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити
міську раду та депутата міської ради Кирієнка С. В. до 19 березня 2021 року.

Міський голова

В. АТРОШЕНКО
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Міському ГОЛОВ»

ЗА П И Т

Шановний Владислав Анатолійович !

Мешканці будинків, що розташовані за адресою м.Чернігів, вулиця Генерала
Пухова, буд. 107, 105. Вже більше року потерпають від продуктів згорання кількох
організацій які розміщені по сусідству, у житловій зоні. Відповідно до інформації
перевіреної мною особисто за адресою: м.Чернігів, вул. Всіхсвятська , знаходиться
“CofFe factory” кав’ярня, поруч приватна пекарня яка виготовляє свою продукцію
для місцевих кав'ярень. Все це знаходиться на відстані метрів за ЗО від будинків
Пухова 107, 105. Дане підприємство розташоване у будівлі під назвою «перукарня»,
відсутня будь-яка реєстрація юридичної особи за даною адресою яка б здійснювала
відповідно КВЕД-2010 подібний за напрямом вид економічної діяльності.
Відповідно до ст. 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря"
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для
підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єкт ів підприємницької
діяльності, можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видасться
територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із
територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань охорони здоров’я. При процедура отримання дозволу на

установок очистки газу (ПГОУ), складання звіту по інвентаризації джерел
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