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УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я

20 року м. Чернігів №31/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Тарасовця О. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Тарасовця Олександра 
Миколайовича 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 Тарасовця О. М. на 
розгляд заступнику міського голови Черненку А. В., начальнику відокремленого 
підрозділу Чернігівської дистанції колії Державного територіально-галузевого 
об’єднання “Південно-західна залізниця” Яковчуку С. П.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Тарасовця О. М. до 20 червня 2018 року.

Міський голова



Депутат Чернігівської міської ради 
Тарасовець Олександр Миколайович

вул. Магістратська 7, м Чернігів, 14000 

№ б/н від 28/05/2018р.
Чернігівському міському голові 
пану Атрошенку В.А.

Щодо визнання аварійними сходинок 
пішохідного надземного переходу та 
звернення до власника для ремонту 
та влаштування навісу.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Владиславе Анатолійовичу!

Згідно Законів Украйни «Про місцеве самоврядування» та «Про статус депутатів 
місцевих рад» прошу наступне.

Кожен рік майже половина мешканців мікрорайону Шерстянка вимушено 
користуються пішохідним надземним переходом через залізничні колії. Якщо до конструкцій 
даного переходу зауважень не виникало, то до стану верхнього покриття та сходинок дуже 
багато. Назву найбільш важливі.

По-перше, край кожної сходини обрамлений металом, що є вкрай небезпечним в 
дощову та снігову погоду бо є надслизьким. Не кажучи про замалий розмір сходинок та їх 
нахил. Більшим чином це стосується підйому зі сторони вул. Ціолковського.

По-друге, в холодну пору року на мосту дуже часто створюється ожеледиця.
Зменшити дану проблему міг би навіс над всім пішохідним переходом.

Цим пішохідним мостом користуються не тільки мешканці мікрорайону «Шерстянка», 
але й літні люди, що прямують до міської лікарні №4. Для цих людей це є велика не тільки 
проблема але й небезпека.

Враховуючи викладене вище, прошу Вас винайти можливість (разом з власниками 
даного об'єкту) приведення важливого транспортного пішохідного сполучення до 
безпечного та сучасного стану.

Депутат Чернігівської міської ради

З повагою,

О.М. .Тарасовець


