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Управлiнrrя архiтектури та
мiстобудування Чернiгiвськоi
MicbKoT ради

Щепутатське зверненця
щодо робочого проекту "Будiвництво автозаправного комплексу з кафе та

автомобiльним г€возаправним пунктом (АГЗП) на перехрестi вулиць
Старопосадська та Толстого в м. Чернiговi

,Що мене, як до дегryтата районноi у MicTi ради звернулись мешканцi
вулиць Високоi, Старопосадськоi, Кропивницъого та Толстого з проханням
з'ясувати обставини будiвництва автозаправного комплексу на перехрестi
вулиць Старопосадська та Толстого.

Нещодавно у мiськiй пресi була опублiкована заява про намiри
бiдiвництва АГЗП та кафе за вищевкzваною адресою. Як зазначено у заявi, цей
об'ект несе пiдвищену екологiчну загрозу. Мешканцiв прилеглих вулиць
надзвичаЙно стурбувztпо це оголошеннrI, зважаючи на те, що маЙданчик для
будiвництва, плануеться розмiстити у аварiйно-небезпечнiй зонi. Транспорт,
якиЙ прямус з вул. Толстого на вул. I. Мазепи при BTpaTi керування, особливо у
зимовиЙ перiод, може виikати на цю дiлянку, що вже вiдбувалось ранiше, i
сПриЧиНити вибухонебезпечну ситуацiю. Теж саме може вiдбутися при pyci
транспорту з мосту в напрямку центру MicTa. Уникнути cTBopeHHrI аварiйних
ситуацiЙ, а внаслiдок них i технологiчноi катастрофи, неможливо, так як в в
таких випадках дiють обставини непереборноi сили, людський фактор i погоднi
умови. Жодна з мiських сrryжб не здатна гарантувати безпеку мешканцiв
прилеглих вулиць та дiтей, якi навчаються у розмiщенiй поряд ЗНЗ Jф24.

Як депутат) я не можу стояти осторонь питань, пов'язаних з життям та
здоров'ям Moix виборчiв. Тому прошу надати вичерпну та достовiрну
iнформацiю щодо точного мiсця розташування та меж будiвельного
майданчика (мiстобудiвнi умови та обмеженнrI забудови земельноТ дiляки),
H€uIBHocTi, або вiдсутностi необхiдних погодженъ цього проекту з iнстацiями)
якi надають дозволи на будiвництво екологiчно-небезпечних об'ектiв.
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Вршtовуючи крайшо сryрбоваrriсть жителiв декiлькох вулиць цiею
проблемою, прошу Вас TepMiHoBo, у 10-денний TepMiH, надати вiдповiдъ на

. поставленi питання на адресу районноi у MicTi ради.
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