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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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20 року м. Чернігів №  35/УІІ-

ГІро депутатський запит депутата 
міської ради Вовка П. І.

Заслухавши запит депутата міської ради Вовка Павла Івановича 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 Вовка П. І. на розгляд 
заступнику міського голови Черненку А. В., директору комунального підприємства 
«ГІаркування та ринок» міської ради Гоголю М. О., начальнику комунального 
підприємства «Муніципальна варта» міської ради Хрустицькому В. А.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Вовка П. І. до 19 листопада 2018 року.

Міський голова В. А. Атрошенко



Депутат Чернігівської міської ради VII скликання
Вовк Павло Іванович

просп. Перемоги буд. 139, 10 поверх м. Чернігів,, e-mail: pashavok78@gmail.com

Міському голові 
В.А. Атрошенку

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Шановний Владиславе Анатолійовичу!

До мене, як депутата Чернігівської міської ради, звернулись жителі 
будинків по вул. Рокоссовського в м, Чернігові, з приводу вирішення 
питання, щодо надмірного засмічення заднього фасаду будівлі «Магазин 
Салтівський м’ясокомбінат» розміщеної за адресою: м. Чернігів,
вул. Рокоссовського. 16.

В результаті звернення було встановлено, що рішенням Чернігівської 
міської від 29 листопада 2013 року (35 сесія 6 скликання) комунальному 
підприємству «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради було надано 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в постійне користування площею 0.0100 га для будівництва магазину 
продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Рокоссовського, 16.

Відповідно до п.2.3. Правил благоустрою, забезпечення чистоти, 
порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, 
скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова, 
затверджені рішенням сесії міської ради від 31 серпня 2006 року (з 
наступнйми змінами) (далі -  Правил), для забезпечення належного 
санітарного рівня території міста шляхом повного збирання, своєчасного 
знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної 
безпеки при поводженні з ними, організація прибирання, санітарної очистки 
та благоустрою території покладається як на спеціалізовані комунальні 
підприємства, так і на інші підприємства, установи, організації незалежно 
від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб.

Згідно п.2.7 Правил, прибирання виділених під забудову територій, а 
також територій навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 
15 м виконується будівельними організаціями до здачі об’єкта в 
експлуатацію, якщо інше не передбачено договором та схемою 
обслуговування.
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Порушення Правил благоустрою території міста Чернігова тягне за 
собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Порушення Правил благоустрою території міста Чернігова 
комунальними підприємствами є неприпустимим.

Враховуючи зазначене вище, керуючись Правилами благоустрою 
території міста Чернігова, прошу розглянути можливість припинення права 
постійного користування земельною ділянкою розміщеної за адресою: 
м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 16 комунальному підприємству 
«Паркування та ринок» Чернігівської міської ради.

З повагою
Депутат міської ради


