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«26» червня 2017 року № 83
м. Дрогобич

Міському голові м. Дрогобич
Кучмі Т.Я.
пл. Ринок, буд. 1, м. Дрогобич, 
Львівська обл., 82100

До відома:
Депутату Дрогобицької міської 
ради Голові постійної комісії 
ради з питань житлово – 
комунального господарства, 
будівництва, архітектури, 
екології, транспорту та зв’язку 
Демку Т.І.
82100, Львівська область, м. 
Дрогобич,
пл. Ринок, 1

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

Щодо протиправного захоплення землі,
що знаходиться у комунальній власності
по вул. Княгині Ольги

З  усних  звернень  мешканців  територіальної  громади  міста  Дрогобича  мені  стало 
відомо, що в червні  місяці  2017 року по вулиці  Княгині  Ольги протиправно,  без жодних 
правовстановлюючих  та  дозвільних  документів  на  землі,  що  перебуває  у  комунальній 
власності Герб’як М.В. (зареєстрований на вул Дорошенка, 18) встановив металевий гараж, 
що межує з нерухомим об’єктом. При цьому ним було самовільно переміщено декілька менш 
габаритних гаражів на пішохідну доріжку. 

На підставі вищеозначеного,

ПРОШУ:

1. Зобов’язати відповідні  виконавчі органи Дрогобицької міської  ради Львівської області 
здійснити виїзд за вказаним об’єктом, провести огляд за наслідком якого скласти Акт про 
самовільно встановлений металевий гараж.

2. Встановити  винну  особу  та  забезпечити  її  притягнення  до  адміністративної 
відповідальності. 

3. Зобов’язати  Комунальне  підприємство  «Комбінат  міського  господарства»  здійснити 
демонтаж самовільно встановленого металевого гаража.

4. Стягнути з винної особи витрати, понесені за здійснення демонтажу.

Відповідь на це депутатське звернення надати у визначений законом строк, а саме не  
пізніше п'яти робочих днів з дня отримання такого, на поштову адресу:  пл. Ринок, буд. 1,  



2

м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, а також у формі електронного повідомлення на адресу  
електронної пошти: gosbu_antycor@ukr.net.

Додаток: копія фотографії.

Депутат Дрогобицької міської ради 
Львівської області 
Голова Постійної комісії ради з 
питань регулювання земельних 
відносин, О.Б. Балог
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