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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів № 19/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Тарасова В. В.

Заслухавши запит депутата міської ради Тарасова Віктора Володимировича 
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 Тарасова В. В. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику управління 
транспорту та зв’язку міської ради Бєльському О. 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 Тарасову В. В. до 19 травня 2017 року.



О ф Д ЕМАЛЬЯНС

ДЕПУТАТ '
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

21 квітня 2017 року
Суб'єкт подання -  Тарасов Віктор Володимирович,

фракція «ДемАльянс»

Міському голові м.Чернігова 
Атрошенко В.А. 

Депутатський запит

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради, звертаються мешканці 
м.Чернігова, які проживають біля Центрального ринку, зокрема будинків № 81 та 83 
по Проспекту Перемоги.
Зокрема, громадяни скаржаться на звукову систему, встановлену на для звукового 
супроводження роботи світлофорного об'єкту на пішохідному переході через 
Проспект Перемоги -  від закладу харчування «МакДональде» до вулиці Кірпоноса. 
Зазначена звукова система працює з 7.30 до 21.00 кожного дня, в гучному голосовому 
режимі попереджаючи про включення/виключення сигналу світлофора у супроводі 
звуку сирени.
У відповіді № 1-27/25-151 від 20.01.2017 за підписом міського голови В.А.Атрошенка 
(копія додається) на моє депутатське звернення № 01/17 від 11.01.2017 р., було 
зазначено, що з 13.01.2017 даний пристрій звукового супроводу запрограмований за 
графіком роботи:
7.30-10.00 та 18.00-21.00 -  50% встановленого порогу гучності.
10.00-18.00 -100% встановленого порогу гучності.
За словами мешканців навколишніх будинків, в денний час це звукове 
супроводження світлофору працює у занадто гучному режимі, що заважає та 
набридає мешканцям навколишніх будинків, особливо пенсіонерам, які вдень часто 
знаходяться вдома.
Зважаючи на вищенаведене, відповідно до ст.21, 22 ЗУ «Про статус депутатів місцевих 
рад» прошу:

Зменшити рівень звуку зазначеної системи та поріг гучності світлофорного об'єкту на 
пішоходному переході через Проспект Перемоги -  від закладу харчування 
«МакДональде» до вулиці Кірпоноса в денний час з 10.00 до 18.00 до 50% 
встановленого порогу гучності.

Д епут ат  Чернігівської м іської /? ТАРАСОВ Віктор Володимирович


