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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 кронування дерев за 

адресою вулиця В.Великого, 2 

та вулиця Шептицького, 18 

Шановні панове ! 
 

До мене, як до депутата Дрогобицької міської ради звернулася частина -  виборців 

виборчого округу № 16 за адресою вулиця Володимира Великого, дім 2 місто Дрогобич з 

дорученням в межах моїх повноважень вирішити питання, щодо структурного 

кронування 12 (дванадцяти) дерев перед 1,2,3,4 під’їздами. Проблема зумовлена тим, що 

дуже часто з даних дерев падає сухе і поламане гілля та несе загрозу безпеці мешканцям 

даної вулиці а також даного мікрорайону. Позаяк по даній дорозі щоденно проходять 

батьки та діти дошкільного і шкільного віку, які навчаються в загально освітній школі № 

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

Вимушений зазначити, що у 2017 році а також на початку 2018 року були надані 

дозволи на кронування вищеозначених ветхих дерев та роботи не були проведені.  

Окрім цього необхідність проведення робіт з кронування 2-х дерев є на вулиці 

Шептицького, 18. 
 

У відповідності до вищеозначеного, покликаючись на Закон України «Про статус 

депутатів місцевих рад», прошу: 
 

1. Дати розпорядження щодо кронування 12 дерев, які розташовані перед 1,2,3,4 під’їздами 

по вулиці Володимира Великого, дім 2 місто Дрогобич. 

2. Зобов’язати відповідні комунальні служби вчинити дії щодо виділення коштів та 

проведення відповідних робіт по кронуванню 12 дерев на вулиці В.Великого, 2 та двох 

дерев на вулиці Шептицького, 18 

3. Проінформувати за результатами розгляду даного звернення на адресу Дрогобицької 

міської ради та продублювати на електронну адресу: gosbu_antycor@ ukr.net 
 

З повагою, 

 

 

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


