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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

Л9 20 / в  року м. Чернігів № 11/уп- ^  і/

Про депутатський запит депутата 
міської ради Хольченкової Н. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Хольченкової Наталії Миколаївни 
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 Хольченкової Н. М. 
на розгляд начальнику міського відділу поліції Головного управління 
національної поліції у Чернігівській області Кагітіну С. Ф.

2. Про результати розгляду депутатського запиту надати інформацію 
депутату міської ради Хольченковій Н. М. та загальному відділу міської ради до 
20 жовтня 2016 року.



ХОЛЬЧЕНКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 
Депутат Чернігівської міської ради

14013 м, Чернігів вул. Молодчого б. 12, кв. 6 
а11уап»@іпЬох.гіі 

тел. (063) 621 70 31

Начальнику Чернігівського ВП ГУНП 
в Чернігівській області

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

В зв’язку з колективним зверненням до мене мешканців будинку № 41 по вул. 
Шевченка (під’їзд № 2) зі скаргами щодо регулярного продажу спирту мешканкою 
квартири № 20 Шеремет Валентиною прошу вжити необхідних заходів для забезпечення 
громадського порядку та спокійного життя людей.

У зверненні йдеться про пряму загрозу їх здоров’ю, оскільки відвідувачі так званої 
«Наливайки» - це в основному хворі на різні інфекційні захворювання, безхатченки та 
алкоголіки, які за частую справляють потреби прямо в під’їзді. Люди просто бояться 
пересуватися по під’їзду, а про те, що відпустити самостійно дитину взагалі не йде мова. 
Крім того мешканці регулярно зазнають матеріальні збитки: вибиті шибки, оббита 
штукатурка, пошкоджений домофон та інше.
За словами мешканців неодноразові звернення до дільничного ніяких результатів не мали, 
а при особистих зверненнях зі скаргами на протязі більш ніж 10 років чують погрози на 
свою адресу та були випадки матеріального пошкодження їхнього майна.

В зв’язку зі складною ситуацією що загрожує здоров’ю людей, серед яких є діти, а 
також їх моральному та матеріальному стану, прошу вжити заходів в найкоротші строки 
та повідомити про результати в строк встановлений законодавством.
До запиту додається колективне звернення мешканців під’їзду № 2 буд. № 41 по вул. 
Шевченка. Контактна особа -  мешканець квартири № 29 Черненко Юрій Миколайович 
тел. (063)1098912

З повагою, депутат 
Чернігівської міської ради



Депутату Чернігівської міської ради 
Хольченковій Наталії Миколаївні 
мешканців м. Чернігова 
по вул. Шевченко, будинок 41, під'їзд №2 
кв:17,18,19,21 283 ,30 ,3132

Звернення
Шановна Наталія Миколаївна, звертаємося до Вас з проханням посприяти у вирішенні 

серйозної проблеми, з якою ми, мешканці будинку 41 (2 п-д), вимушені стикатися кожного 
дня, на протязі більш ніж 10 років. Вже немає сил боротися з беззаконням, але ми не 
покидаємо надію на вирішення проблеми, тому і вирішили колективно звернутися до Вас.

Мешканка квартири №20 на першому поверсі, Шеремет Валентина, уже багато років 
торгує алкоголем, розливає і продає спирт не тільки великими об'ємами, а й по 100 гр, тобто 
у нас не під'їзд, а справжня Наливайка! Тим самим вона порушує права інших мешканців 
під 'їзду. В першу чергу порушується право на чисте повітря, і йде серйозна загроза 
здоров'ю мешканців. П відвідувачі заходять з цигарками, з перегаром, не миті, хворі 
безхатченки, є постійний відвідувач з  відкритою формою туберкульозе! А у нас принаймні 
2 людини в під'їзді хворіють на бронхіальну астму, тобто це пряма загроза здоров'ю 
людини, і 5-ро маленьких дітей які все це нюхають, і все це бачать. Відвідувачі-алкоголіки 
20-ї квартири випивають прямо у  неї вдома, а виходячи у  пщ'їщ, часто не доходячи д о 
вулиці, тут же, на першому поверсі, ригають і справляють потреби. Дуже складно 
пояснювати маленькій дитині чому у нас у під'їзді постійно смердить і лежать людські 
випорожнення, вибачте за відвертість. А окрім того, що дуже непокоїть батьків маленьких 
дівчаток, що неодноразово при дитині чоловіки у стані алкогольного сп'яніння розстібали 
ширинку і показували свої дітородні органи, і як ми можемо закривати на таке очі, коли 
йде вплив на психіку дитини. Щоб дитина спускалася чи підіймалася без нагляду дорослих 
і мови не може бути, тому що страшно іноді не тільки за дітей, а й за себе, тому що серед 
постійних відвідувачів с люди раніше засуджені Ми зовсім не так хочемо виховувати своїх 
дітей, тим паче в під'їзді живуть виховані люди, педагоги, пенсіонери, які уже безсилі у цій 
боротьбі, і ми молоді, маємо захистити їх. Ми всі люди і прекрасно розуміємо, що кожен має 
право заробляти кошти так як йому заманеться, але кали діяльність однієї людини шкодить 
правам, здоров'ю та моралі інших людей, то з такими випадками треба боротися не лише 
частково, а послідовно виходити на нормальний соціальний рівень цілого міста. А в іншому 
випадку як будуть правильно формуються моральні норми людських відносин і поведінки 
у зростаючого покоління. Повертаючись до конкретної шкоди заданої по вині мешканки 
Валентини з квартири №20 ми можемо також зазначити матеріальні збитки, а це: вибиті 
шибки у під'їзді, оббита кулаками штукатурка, хоча нам робили свіжий ремонт, спроба 
вивести із строю приладдя домофону шокером, що було зафіксовано протоколом 
поліцейськими, і відвідувач признався, що йшов до Валентини випити. Також при 
поодиноких зверненнях зі скаргами на дану особу, люди чули у відповідь погрози в свою 
адресу, і були факти підпалу, порізаних дверей, інші погрози в завданні матеріальних 
збитків при зверненнях чи скаргах на неї. Шеремет Валентина себе спокійно п очуває, без 
усіляких зажимів совісті і тд, мотивуючи покриття своєї власної справи так званими 
впливовими людьми. Ситуація серйозна, тому ми вирішили об'єднатися. Для нас, жителів 
під'їзду, які підписуються під кожним словом даного звернення, впливові люди -  це місцеві 
органи влади, це Ви! наші шановні депутати, за яких ми голосуємо, яким ми довіряємо, 
тому сааме до Вас ми звертаємося з проханням захисти ти наші права, і посприяти всіма 
можливими засобами не те шоб нарешті закрити торгівлю спиртом у квартирі №20



будинку 41 по вул. Шевченко. Багато сімей зітхне з полегшенням, якшо ми нарешті, з 
вашою допомогою, зможемо притягнути до відповідальності правопорушницю Шеремет 
Валентину з 20-ї квартири, і н діяльність більше не шкодитиме оточуючим людям. Велике 
спасибі Вам за увагу, з великими сподіваннями чекаємо відповіді.

Дата:


