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20 року м. Чернігів № 32/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Воробйова С. О.

Заслухавши запит депутата міської ради Воробйова Сергія Олександровича 
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 Воробйова С. О. 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 Воробйова С. О. до 16 липня 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко
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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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Воробйов Сергій Олександрович
14013, м.Чернігів, пр.Перемоги, 127, каб.209, тел +380(50)4654250, e-mail: VorobyovSerhiy@gmail.com 

20 червня 2018р № 10._____

Міському голові 
Атрошенку В. А.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Спостерігаючи за рухом транспорту та пішоходів біля перехрестя 
вулиць Шевченко та Кільцевої я помітив, що вздовж вулиці Шевченко в бік 
північного виїзду з міста постійно скупчуються люди, які намагаються 
скористатись попутним транспортом для поїздки за межі міста. Автомобілі, 
зупиняются на узбіччі, на велодоріжці і створюють аварійну ситуацію біля 
цього перехрестя як для автомобілів, що рухаються у попутному напрямку, 
так і для зустрічного транспорту.

Оскільки капітальний ремонт цієї ділянки вулиці Шевченко не 
планується, а небезпечна дорожня обстановка загрожує життю та майну 
людей постійно. Пропоную Управлінню ЖКГ розробити проект і впровадити 
з наступним:

1. Вздовж дороги мінімум 50 метрів від перехрестя встановити паркан, 
щоб унеможливити створення аварійної ситуації безпосередньо біля 
перехрестя.

2. На відстані 50 метрів від перехрестя зробити заїзний карман, щоб 
попутний транспорт мав змогу зупинитись за межами проїздної 
частини та велодоріжки і здійснити посадку та висадку пасажирів 
безпечно і не утворюючи аварійну обстановку на дорозі.

3. Встановити біля заїздного карману зупинковий комплекс, щоб зробити
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