
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

  20       року            м. Чернігів    № 30/VII- 

 

 

 

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 першому заступнику міського голови Шевченку О. В., начальнику 

управління економічного розвитку міської ради Максименко Л. В., начальнику 

Чернігівського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області         

Ребергу В. К., начальнику Чернігівського міського відділу управління ДСНС в 

Чернігівській області Дьогтярю П. П., начальнику управління державного 

архітектурно-будівельного контролю міської ради Шкуріній Л. Г., начальнику 

управління архітектури та містобудування міської ради Калюжному С. С. 

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити  

міську раду та депутата міської ради Тарасова В. В. до 25 травня 2018 року. 

 

 

 

Міський голова                    В. А. Атрошенко 
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ДЕПУТАТ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

26 квітня 2018 року
Суб'єкт подання -  Тарасов Віктор Володимирович,

фракція «ДемАльянс»

Депутатський запит

До мене, як до депутата міської ради, звернулися мешканці будинку № 82 по Проспекту Перемоги зі 
скаргою, що в приміщенні на 1-му поверсі будинку, де до недавнього часу знаходився магазин дитячих 
товарів «Кузя», йдуть ремонтні робот. Власник приміщення повідомив мешканцям, що там незабаром 
відкриється гральний заклад та інтернет-клуб, який начебто має дозволи на роботу в цілодобовому режимі 
та дозвіл на куріння клієнтів всередині приміщення.

Такі ж самі скарги містян надходили й на гральні закладі під вивіскою «Національна лотерея» та 
«Космолот», розташовані на 1-му поверсі будинку № 81 по Проспекту Перемоги та будинку № 70 по 
вул.Рокоссовського (1-й під'їзд, колишні квартири № 3 та 4). За словами громадян, в цих гральних закладах 
цілодобово здійснюється нелегальний продаж та розлиття спиртних напоїв, а клієнти закладів постійно 
курять в всередині приміщення. Через це сигаретний дим через будинкову витяжку потрапляє до квартир 
громадян, які мешкають на поверхах вище цих гральних закладів, та фактично отруює мешканців,.

Як показує практика, подібні гральні заклади стають цілодобовими точками збору не тільки легковажних 
громадян, часто в нетверезому стані, які програють в автоматах величезні кошти, а й стають осередками 
хуліганських дій та небезпеки для життя й здоров'я оточуючих та пересічних мешканців будинків, де 
розташовані подібні заклади, зокрема в нічний час.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до  ст.21, 22 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад» прошу:

1. Доручити Управлінню економічного розвитку Чернігівської міської ради:
- провести перевірку роботи цих закладів та вияснити чи зверталися представники цих закладів до міської 
ради за дозволом на роботу закладів в проміжок часу між 22.00 та 8.00.
- у випадку відсутності таких дозволів провести роз'яснювальну й профілактичну роботу як серед 
власників цих гральних закладів, так й серед власників приміщень, які надають їх в оренду під подібні 
гральні заклади, щодо необхідності неухильного дотримання законності та громадського порядку;

2. Доручити Чернігівському міському відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області:
- Провести перевірку законності роботи гральних закладів, які працюють під вивіскою «Національна 
лотерея», «ЛотоМаркет» та «Космолот» за адресами Проспект Перемоги № 82. № 81 та вул.Рокоссовського 
№ 70 (1-й під'їзд, колишні квартири № 3 та 4), та вжити заходів реагування через скарги від громадян на 
порушення громадського порядку, зокрема на розпиття спиртних напоїв та куріння всередині приміщень 
гральних закладів.

3. Доручити Чернігівському міському відділу Управління ДСНС України у Чернігівській області провести 
перевірку дотримання норм пожежної безпеки гральними закладами, які працюють під вивіскою 
«Національна лотерея», «ЛотоМаркет» та «Космолот» за адресами Проспект Перемоги № 82. № 81 та 
вул.Рокоссовського № 70 (1-й під'їзд, колишні квартири № 3 та 4), та вжити заходів реагування через скарги 
від громадян на куріння всередині приміщень гральних закладів, що може привести до пожежонебезпечних 
ситуацій.

4. Доручити Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю та Управлінню архітектури та 
містобудування Чернігівської міської ради перевірити дотримання будівельних норм під час ремонтних 
робіт, які виконуються власником та орендарем майбутнього грального закладу за адресою Проспект 
Перемоги № 82 (1-й під'їзд, колишні квартири № 1 та 2, колишній магазин дитячих товарів «Кузя»),

Депутат Чернігівської міської р, ТАРАСОВ Віктор Володимирович
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