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Д Е П У Т А Т С Ь К Е     З В Е Р Н Е Н Н Я 
 

Щодо виконання умов договору 

комунальними підприємствами 

Дрогобицької міської ради 
 

Шановний Олеже Євгеновичу! 
 

В ході зустрічей з виборцями округу №16 на вулиці Володимира Великого, 2 

останні підняли ряд проблемних питань, які є нагальні до виконання. Прохання 

мешканців будинку зумовлені небезпекою яка може виникнути в будь який час.  

Першочергова проблема – руберойдна покрівля над першим під’їздом 

знищена та потребує заміни, оскільки при опадах дощова вода проникає в квартири 

35, 36 мешканців дев’ятого поверху. 

Друга проблема - стосується гризунів (щурі, миші, які розмножилися на 

сміттєвому майданчику з яких не вивозили сміття) та перебувають у підвальних 

приміщеннях будинку. Щури в підвалі багатоквартирного будинку № 2 – пряма 

загроза здоров’ю всіх його мешканців. Від щурів розповсюджуються небезпечні 

хвороби, часто закінчуються смертельним результатом. 

Третя проблема – стосується систематичного не прибирання та не вивозу 

твердих побутових відходів негабаритного сміття з території сміттєвого 

майданчика. 

Четверта проблема - стосується структурного кронування 13 (тринадцяти) 

дерев (верби, тополі), які знаходяться  поряд з 1,2,3 та 4 під’їздами вищевказаного 

будинку. Проблема зумовлена тим, що дуже часто з даних дерев падає сухе і 

поламане гілля зависає та несе загрозу безпеці мешканцям даної вулиці та 

мікрорайону, оскільки по даній дорозі щоденно проходять батьки, діти 



дошкільного та шкільного віку, які навчаються в загально освітній школі № 1 по 

вул. Сагайдачного та в дитячих садках по вулиці Чорновола та І.Чмоли. 
 

 У відповідності до вищеозначеного, покликаючись на статі 11-13 

Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад», 

ПРОШУ ВАС: 
 

1. Провести ремонтні роботи з відновлення руберойдної покрівлі над 

квартирами 35, 36 підїзду № 1. 

2. Провести дератизацію 4 (чотирьох) підвальних приміщень. 

3. Зобов’язати в короткий термін виконавців провести вивіз сміття з території 

сміттєвого майданчика, який знаходиться між будинками по вулиці 

П.Орлика, 7/4 та вул. В.Великого, 2. 

4. Зобов’язати відповідні служби провести кронування 13 дерев перед 

будинком. 

5. Інформацію за результатами розгляду даного звернення надати на адресу 

Дрогобицької міської ради та продублювати на електронну адресу: 

gosbu_antycor@ ukr.net 
  

З повагою, 

 

Депутат Дрогобицької міської ради ___________________________ /Балог О.Б./ 

 


