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Чернiгiвсъкому MicbKoMy головi
Атрошенку В.А.

,Щепутатське звернення
щодо розмiщення

.Що мене, як до депутата Новозаводськоi районноi в MicTi Чернiговi ради,
звернувся ФОП Овчаренко А.Г. з проханням у вирiшеннi Його питання щодо
розмiщення зупинкового комплекса вiдповiдно до укладеного мiж ним та КП
ЧМР <Паркування та риною> .Щоговору J\Ъ 108/01.09.15 вiд 01.09.2015 р. (далi -

Щоговiр).
Так, умовами вищевкzваного ,Щоговору було передбачено встановлення

зупинкового комплексу за адресою:
<<Комерцiйний технiкую>. Однак, як

м. Чернiгiв, вул. Козацька, зупинка
повiдомив ФОП Овчаренко А.Г.,

представники ЧернiгiвськоТ MicbKoi ради, в уснiй формi, заборонили йому
здiЙснювати пiдприемницъку дiяльнiсть за вищевкzваною адресою. Пiдставою
для такоi заборони е нiбито нова концепцiя зупинок у MicTi Чернiговi.

На сесii ЧернiгiвськоТ MicbKoi ради, яка вiдбулася 26 сiчня 2Ol7 року,
заступником Чернiгiвсъкого мiського голови з питань дiяльностi виконавчих
органiв ради Ломакою О.А було запропоновано ФОП Овчаренко А.Г., на
власниЙ розсуд, обрати iнше мiсце в м. Чернiговi для розмlщення цъого
зупинкового комплексу (зi слiв Овчаренка А.Г.). А за адресою: м. Чернiгiв,
вул. Козацька, зуIIинка <<Комерцiйний TexHiKyM>> виготовити та встановити
iнший зупинковий комплекс, якiй вiдповiдатиме новiй концепцii.

30.01 .20|7 року ФОП Овчаренком А.Г. були наданi пропозицii
заступнику Чернiгiвського мiського голови з питань дiяльностi виконавчих
органiв ради Ломацi О.А. щодо нових мiсць розташування зупинкового
комплексу, а саме:

1. м. Чернiгiв, вул. Козацька (70м вiд зупинки <<Комерчiйний технiкую>);
2. м. Чернiгiв, вул. Рокосовського (бiля <<Укртелекому>);
3. м. Чернiгiв, район Масани (навпроти ринку);
4. м. Чернiгiв, вул. 1-го Травня (кiнцева зупинка).



На Пiдставi викJIаденого, керуючись Законом Украiни <Про статус
дегryтатiв мiсцевих рад)),

.прошу_

Надати iнформацiю чи було вирiшено питання щодо нового мiсця
РОЗТаШУВання зупинкового комплексу, вiдповiдно до запропонованого
ФОП Овчаренком А.Г. перелiку;
У разi вирiшення вищевказаного питання, зщначити нову адресу 

I л_

розташування зупинкового комплексу та дату початку проведення робtт
щодо перенесення зупинкового комплексу;
Надати вiдповiдь у встановлений законом строк за адресою: |40117,
м. Чернiгiв, вул. I.Мазепи, буд. 19.
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З повагою
,Щепутат районноi у MicTi р4ди
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