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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

24 квітня 2019 року м. Чернігів №41/УІІ-16

Про депутатський запит депутата 
міської ради Дериземлі А. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Дериземлі Андрія Васильовича 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 Дериземлі А. В., на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Дериземлю А. В. до 20 травня 2019 року.

Секретар міської ради М. ЧЕРНЕНОК



Депутат Чернігівської міської ради 
VII скликання 

Дериземля Андрій Васильович
Вих. № /  від квітня 2019 року

Чернігівському міському голові
В. АТРОШЕНКУ

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене, депутата Чернігівської міської ради, звернулися мешканці 
будинків по вулицям Рокосовського, Доценка та Захисників України з 
проханням посприяти у вирішенні питання облаштування пішохідних 
переходів обмежувачами руху автотранспорту на Т-подібних перехрестях.

Перехрестя по вул. Рокосовського -  вул. Захисників України розташовано 
біля магазину "АТБ". Перехрестя по вул. Рокосовського -  вул. Доценка біля 
кафе "Сансіті".

Вантажні машини при підвезенні товару не їдуть в обхід, не зупиняються 
на узбіччі дороги, а порушуючи правила дорожнього руху їдуть навпростець 
через пішохідний перехід руйнуючи пішохідну плитку. Сигналячи, вирулюють 
на "зебру", створюючи небезпеку для життя пішоходів. Останнім часом так 
під’їжджають не тільки вантажні, а і легкові машини, після чого паркуються, 
обмежуючи пересування пішоходів. Кожного дня діти та дорослі на цих 
ділянках "зебри" змушені розступатися та пропускати транспорт.

Дана ситуація значно підвищує ризик виникнення дорожньо- 
транспортних пригод та травмування людей.

Облаштування "зебри" обмежувачем руху забезпечить безпечні та зручні 
умови для пересування пішоходів у районі Т-подібного перехрестя.

Враховуючи викладене, керуючись ст, 21, 22 Закону України "Про статус 
депутатів місцевих рад" від 11.07.2002 № 93-IV, прошу Вас звернути увагу на 
поточну ситуацію та облаштувати два Т-подібних перехрестя обмежувачами 
руху автотранспорту.

Сподіваюсь на розуміння та позитивне вирішення цього питання.

З повагою,
Депутат Чернігівської міської ради


