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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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5  20 [ 7  року м. Чернігів № 20/УІІ- X {

ю депутатський запит депутата 
ської ради Воробйова С. О.

Заслухавши запит депутата міської ради Воробйова Сергія Олександровича 
і відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
моврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
ісцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської Воробйова С. О. на 
гзгляд заступнику міського голови Черненку А. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
іську раду та депутата міської ради Воробйова С. О. до 23 червня 2017 року.



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПУТАТ

Воробйов Сергій Олександрович
14013, м.Чернігів, пр.Перемоги, 127, каб.209, тел +380(50)4654250, е-таіі: VorobyovSerhiy@gmail.com

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звернулись 
ешканці вулиці Гетьмана Полуботка, які буквально балагють обмежити рух 
анспорта по вулиці Г.Полуботка на ділянці від вул. Молодіжної до вул. 
.Молодшого. Таке їх прохання обумовлене тим, що на цій ділянці дуже 

а відстань від будинків до проїздної частини і вібрації від руху 
отранспорту впливають на конструкції будинків та на відпочинок 

шканців.
Також хочу зазначити, що по цій вулиці рухається велика кількість 

осипедистів, пішоїодів та інвалідів-візочників, оминаючи магістральну 
лицю Шевченко. На вказаній ділянці є облаштований тротуар лише з однієї 
рони дороги і він завузький для комфортного руху пішоходів.

Пропоную обмежити рух транспорту на ділянці від вул. О.Молодшого 
вулиці Молодіжної, або хоча б до вулиці Ак. Павлова знаком 3.2 та знаком 
, які заборонють рух механічних транспортних засобів та мотоциклів, 

м чином цією ділянкою дороги зможуть користуватись лише 
шрутний транспорт, комунальний транспорт, спецтехніка та мешканці, 
проживають в цьому мікрорайоні, користуючись для в'їзду та виїзду 

“коротшим шляхом. Ця вулиця стане безпечною для мешканців та дітей 
го мікрорайону, велоспие, ’ ' ' -дізочників.

24 травня 2017р № 25

Міському голові 
Атрошенку В.А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

путат міської ради С.О. Воробйов
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