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Про рух автобусiв на маршрутi М

Ваше звернення Ns 02-2519
з приводу вирiшення питаннrI
}lb 39 розгJuIIIуто.
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Щепутаф Новозаводськоi
районноi у MicTi Чернiговi ради
Щовбаху В. О.
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вiд 07 Bepecнrl 2Оlб року до мiського голови
про змiну схеми руху маршруту автобусу

ПовiдомJUIемо, що на засiданнi координацйноi Ради з гIитанъ органiзацiiтранспоРтногО забезпеЧеннrI населеннrI м. Чернiго"u'25 Ь** 2016року булорозгJU'IIуге зверненнrI кП (ЧТУ>, щодо "rr""""о змiн у схему мiсъкогоавтобусного маршруту JE 39 (вуд. ЬуЙ"р"r: - О*ксандрiвка> з одноча-СноюЛiКВiДаЦiеЮ КiНЦеВОi ЗУПИНКИ (вул. Комiнтфну) та под€rлъшим здiйсненнrlмзворотного руху автобусiв вулицями: Старобiлоусъкою, Рiпкинсъоо.,Jftобецъкою до повороту на вулищо В'ячесла"ч Чор"о"Ьоu i далi по маршруту.ЗаслцоrавшИ i обговОрившИ i"ф"р;;Ц]- j; ;.".."*Т присутнiх, зарезультатами голосування (ЗА-16; IIРОтИ-0; Утрйдлпrсi-z; колегiалъноприйняте рекомендацiйне рiшення: 
)

Визнати пропозицiю КП (ЧТУ), про доцiлънiстъ внесення змiн в iснуючусхему руху мiського автобусного 
.маршруту lvi Зg (вул. KoMiHTepHyОлександрiвка>> з одночu.rrо. лiквiдацй кiнцевоi 

. 
.y.r".rn" (вул.KoMiHTepHy)> та под.лъшим здiйсн.*' ."iро."ого руху автобусiв вулицями:Старобiлоусъкою, Рiпкинською, Jftобецъкою до повороту на вулицюв'ячеслава Чорновола i далi по маршруту - такою, що заслуговуе на увагу.Рекомендувати Управлiнню. транспорL .1- зв'язку мiськоi ради(Бельсъкий о, в,) спiльно з керiвництвом'КП <ЧернiгЙке тролейбуснеУПРаВЛiННЛ>: ПiСЛЯ ОфОРМЛеННЯ Та погодження з контролюючими органами,ВiДПОВiДНОГО ПаКеry ДОПУrентiв, rr.р.оЙ.r;;;" чинним законодавством дJuIвнесення змiн у договiр та маршрутну мережу, внести тимчасовi (TepMiHoM натри мiсяцi) змiни у паспорт та схему руху мiсъкого автобусного маршрутуМ 39 ((вул. KoMiHTep*ry - Ьп.о.u"дрi"пuо.

Пiсля закiнчення трьохмiсячного TepMiHy з моменту BHeceHHrI змiн у рухавтобусiв по оновл"rоrу маршруту, керiЙичr"у кп -чТУrr^iiu"р."юк 
Щ. О.)пiдготувати та винести на повторне обгъвореннrI координацiйноi ради з питанъ
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ОРГаНiзацii транспортного забезпеченЕя населення MicTa Чернiгова резуJьтати
роfuти оновленого маршруту за три мiсяцi з економiчhими обфунтуваншtм.

ВРш<овРочй веЛИý,lкiль'кфтi зверценъ з цього питаннrI та дJuI бiльшоi
ЗрУlностi жителiв MicTa з 09 версня поточного року автобуси на маршрутi J,,lb

39 (<вУл. КоМiцЩну.- .Олексанлрiвкa>> по"о"ип" роботу .ч rrоп*Р"iцrоrо
схемою руху.

Засryпник мiського голови О, В.Кириченко


