
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 грудня  2020 року            м. Чернігів    № 3/VIII-53 

 

 

 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Лесун Л. В. 

 

 Заслухавши запит депутата міської ради Лесун Лариси Володимирівни 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 Лесун Л. В. на 

розгляд начальнику управління житлово-комунального господарства міської ради 

Куцу Я. В. 

 

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 

міську раду та депутата міської ради Лесун Л. В. до 22 січня 2021 року. 

 

 

 

 

Міський голова          В. АТРОШЕНКО 



УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПУТАТ 
ЛЕСУН ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

14029, м. Чернігів, проспект Миру, 207Б т. (050)208115 1, e-mail: larisa.lesun03@ gmail.com

24.12.2020 №1 Голові Чернігівської
міської ради 
Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене як до депутата Чернігівської міської ради надійшло звернення від 

мешканців мікрорайону Ремзавод, які проживають за адресою: проспект Миру 

№№196Д, 204, 206, 212 та провулок Гомельський № 5 з проханням посприяти у 

вирішенні питання щодо облаштування мережі зливової каналізації по 

проспекту Миру №196Д.

Між житловими будинками №196Д та №204 по проспекту Миру 

зруйнувалось асфальтове покриття і у вибоїнах збирається дощова вода, та навіть 

при незначних опадах утворюється величезна калюжа (фото додається), що 

створює незручності при пересуванні мешканців прилеглих будинків. Вода з 

калюжі потрапляє в квартири на першому поверсі будинку №196Д (будинок 

двоповерховий на п’ять квартир), підлога гниє, стіни мокрі, підтоплені підвальні 

приміщення. Мешканці стверджують, що решітка дощової каналізації колись 

була біля будинку №204 (про це пам’ятає багато людей). Будинок вже нахилився 

на південь тому, що підтоплюється (фото додається).

У зв’язку з вищезазначеним, прошу зробити необхідне обстеження та 

вжити заходів щодо можливого вирішення цієї проблеми.

Звернення з підписами та фото додаються.

З повагою, депутат Чернігівської міської ради

mailto:larisa.lesun03@gmail.com


Депутату міської ради м. Чернігова 
Лесун Ларисі Володимирівні

за доруч. жителів двору пр. Миру 
д.д. 196-Д, 204,206, 212, пров. Гомельський 5 
гр. Гаєвської Г. П прож .пр. Миру 196-Д, кв.1

тел.(067) 66- 77- 850
Звернення
Шановна, Лариса Володимирівна.

Ми жителі Чернігова з мікрорайону Ремзавод, що по Пр. Миру 204, (250 квартир), 206 
(90 квартир), 212( 60 квартир), 196-Д ( 5 квартир) та Гомельському пр. 5 (75 квартир) 
доручили мені написати (Список підписів в додатку) , що далі так жити неможливо. Щоб 
кудись вийти, чи то до магазину, чи в місто - дорога одна -  через калюжу (розміри 45м.хЗ- 
5м.) , котра висихає на 7-й день після
дощу.

А буд. 196-д, той і зовсім "сидить" в калюжі ( на фото 2 будинок - зліва), вода заливає 
квартири на 1 поверсі, підлога гниє , провалюється, стіни покрились цвіллю. Прийдіть 
подивіться!!! Дім вже нахилився на південь (на фото 1 видно ), тому що підтоплюється. 
Кожного року (починаючи з 2009р.) ми звертались з проханим ( В ЖЕК, ЖКХ, до мера 
Чернігова), щоб віднайшли, та відновили дощову каналізацію. Отримували відповідь, що 
зроблять в наступном році, якщо будуть кошти. То ж коли це буде ? 11 років просимо! 
В 2020 р. в Бюджеті участі проект № 28 «Водовідведення дощової води з нашого 
двору...» не набрав необхідної кількості голосів з тієї причини, що в цих будинках 
проживають здебільшого пенсіонери. Вони не мають ні мобільного телефона (тільки 
міський) ні банківської картки (пенсію листоноша приносить). То яка тут може бути 
мова щодо електронного голосування зі смартфонів?
З 11 листопада по 10 грудня петиція «Сделать ливневку канализационную» автор 
Удалих О. А. набрала 257 підписів з 250 необхідних. Петиція зараз перебуває на розляді.

Шановна, Лириса Володимирівна, поклопочіть, будь ласка, щоб нашу петицію 
підтримали Депутати , та ми нарешті «вилізли» з калюжі , на Вас вся надія.

Решітка дощової каналізації колись була біля буд. 204 про це пам'ятають багато 
людей, Записую 3-х. Ященко Наталія Олександ. пр. перу 196-Д кв.5, тел.063-374-62-18 

Ткач Володимир Прок. пр. Миру 196-Д, кв. 2, тел. 098-440-55-21:
Зінченко Володимир Григ. пр. Миру 204, кв. 188, тел.093-940-88-20 

Якщо немає коштів, щоб віднайти стару каналізацію, то:
Може легше зробити зверху канавку, щоб коли йде дощ вода щоб збігала в найближчу 

дощову каналізацію. Там небагато роботи канавка потрібна довжиною десь 10 м., гл.30 см. 
Допоможіть нам жити по-людські. А якщо ну зовсім немах коштів ну ні на що то:

Просимо дати дозвіл на роботу, нам самим лопатою прокопала канавку, щоб вода 
не заливала дім та двір. Самі прокопаємо тільки консультанта пришліть.

і /
21 грудня 2020 р. З повагою Г. П. Гаєвська . /

Додаток: підписи на 2-х аркушах, 2 фото, копії відповідей від Мера, ЖКГ, ЖЕКу-13.
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