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Про депутатський запит депутата 
міської ради Ткачеика Б. М.

Заслухавши запит депутата міської ради Ткаченка Богдана 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 Ткаченка Б. М. 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 Ткаченка Б. М. до 23 березня 2018 року.

Міський голова



УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПУТАТ 
Ткаченко Богдан Миколайович

14000, м. Чернігів, пр.-кт Миру 54/54 тел. 067-95-28-128

28.02.2018 Чернігівському міському голові 
Атрошенку В. А.

Депутатський запит

До мене, як до депутата Чернігівської міської ради звернулись 
мешканці міста з проханням вирішити питання пов’язане з безпекою руху 
автотранспорту на перехресті вулиць В.Чорновола та вул. Любецької. 
Проблема полягає в тому, що на даному перехресті одночасно вмикається 
жовтий сигнал світлофора в обох напрямках и продовжує горіти біля 5 
секунд. Відповідно автомобілі, які рухаються по одній з вулиць перехрестя 
ще «закінчують» маневр, а машини, що рухаються по іншій вулиці 
перехрестя, вже починають свій рух також на жовтий сигнал світлофора. В 
багатьох випадках це відбувається на високих швидкостях. У підсумку, 
висока аварійність на перехресті, яка може призвести до матеріальних та 
людських втрат. Поліція міста каже, що проблеми світлофорів не в їх 
компетенції і перенаправляє до Чернігівської міської ради.

Ураховуючи викладене, прошу:
- доручити відповідним структурним підрозділам провести комплекс заходів 
задля того щоб відновити безпеку руху на даному перехресті, а саме 
регулювання, ремонт або заміну світлофорів.
- про результати розгляду запиту прошу проінформувати у передбачений 
законом строк.

Депутат міської ради Ткаченко Б.М.



Шановньїй Богдан Миколайович, як депутата міської ради, прошу 
Вас допомогти у вирішенні дуже важливого питання. Яке полягає 
ось у чому: перехрестя вулиць В.Чорновола та вул. Любецької є 
дуже аварійним! Беручи до уваги досвід мого водіння, а це більше 
ніж 15 років, проблему вбачаю в тому, що на даному перехресті 
одночасно вмикаються жовтий сигнал світлофора в обох напрямках 
и продовжує горіти біля 5 секунд!!! Відповідно автомобілі які 
рухаються по одній з вулиць перехрестя ще «закінчують» маневр на 
«жовтий», напроти авто рухаючись по іншій вулиці перехрестя 
починають свій рух також на «жовтий». В багатьох випадках це 
відбувається на високих швидкостях. У підсумку, висока аварійність 
на перехресті, яка може призвести до гірших наслідків аніж 
понівечені автомобілі. Поліція міста каже, що проблеми світлофорів 
не в їх компетенції. Направляє до управління ЖКГ чернігівської 
міської ради. В свою чергу запевняючи, якщо буде потрібна їх 
допомога чи резолюція будуть тільки раді допомогти. До звернення 
прикладаю фото одного з останніх ДТП на цьому перехресті від 
12.02.2018р., яке призвело до двох постраждалих, та години на три 
паралізувало звичайний рух транспорту. Прошу Вас допомогти у 
вирішенні питання заміни світлофора на перехресті вул. 
В.Чорновола та вул. Любецькій.

З повагою, Івасенко І. Г.


