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ЗМІСТ  ПРОТОКОЛУ № 13
від 07 жовтня 2021 року                                                                     м.Бібрка
№
з/п

Назва рішення № 
рішень

№ 
сторінок

1. Про встановлення  тарифів на теплову енергію, її  виробництво,
транспортування та постачання для бюджетних споживачів  КП
“Перемишлянитеплоенерго”,  розташованих  на  території
Бібрської міської територіальної громади.

245 10

2. Про  виготовлення  проєктно-кошторисної  документації  за
проєктом  «Нове  Будівництво  спортивного  майданчика  з
штучним  покриттям  у  с.  Підмонастир,  Львівського  району,
Львівської області».

246 12

3. Про затвердження кошторисної документації за проєктами. 247 13

4. Про  проведення  громадських  слухань   щодо  врахування
громадських  інтересів   під  час  розроблення  проєкту
«Детальний план території  земельної ділянки для будівництва
спортивного майданчика із штучним покриттям на вул.Зелена в
с. Підмонастир Львівського району Львівської області».

248 14

5. Про  проведення  громадських  слухань  щодо  врахування
громадських  інтересів   під  час  розроблення  проєкту
«Детальний  план  території  для  розташування  об’єктів
транспортної  інфраструктури  на  території  Бібрської
територіальної  громади  Львівського  району  за  межами
населених пунктів».

249 17

6. Про надання соціальної  послуги догляд вдома Бойку Василю
Павловичу.

250 20

7. Про  взяття  на  квартирний  облік  потребуючих  поліпшення
житлових умов Гули Тетяни Ярославівни.

251 21

8. Про  видачу дубліката свідоцтва про право власності. 252 22

9. Про  присвоєння  будівлі  гаражу  окремої  адреси  по
вул.С.Крушельницької в м.Бібрка.

253 23

10. Про  представлення  жительки  с.Шпильчина  Жук Орислави
Володимирівни  до присвоєння  почесного  звання  «Мати-
героїня».

254 24

11. Про надання дозволу на проведення земляних робіт. 255 25

12. Про надання дозволу  Теодорович Христині Володимирівні  на
під’єднання  до  міської  каналізаційної  мережі  житлового
будинку.

256 26

13. Про  надання  дозволу  Мазурській  Гелені  Йосипівні  на
під’єднання  до  міської  каналізаційної  мережі житлового
будинку.

257 27

14. Про надання дозволу Пендюк Ользі Богданівні на під’єднання
до міського водопроводу житлового будинку.

258 28

15. Про  зміну  окремого  адресного  номера  по  вул.Галицькій  в
с.Стрілки.

259 29

16. Про  виготовлення  кошторисної  документації  за  проєктом
«Капітальний  ремонт  покрівлі  Народного  дому  с.Свірж
Бібрської міської територіальної громади Львівської області».

260 30
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П Р О Т О К О Л  № 13
                        засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради
       від 07.10.2021 року                                                                         м.Бібрка
       Засідання розпочато о 09.45 год.
       Засідання завершено о 10.30 год.

П Р И С У Т Н І:
Гринус Роман Ярославович (Бібрський міський голова) - головуючий на засіданні
Охримович Світлана Зеновіївна (керуючий справами (секретар) виконавчого комітету)

ЧЛЕНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:
Ткач Софія Михайлівна
Став’яж Олена Михайлівна
Перун Галина Стефанівна
Хамуляк Мар’ян Іванович
Влах Володимир Степанович
Ястремський Роман Богданович 
Пономарьова Світлана Сергіївна 
Сурмач Люся Петрівна
Заблоцький Максим Андрійович
Ревула Ярослав Богданович

Відсутні члени виконавчого комітету:
Стах Ігор Ярославович (секретар Бібрської міської ради)
Довгаль Оксана Володимирівна
Мельничук Ярослав Володимирович
Корж Дарія Андріївна
Горішний Іван Семенович
Влах Зоряна Степанівна
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про  розгляд  листа  директора  КП  “Перемишлянитеплоенерго”  І.Карашкевича  щодо

встановлення  тарифів  на  теплову  енергію,  її  виробництво,  транспортування  та
постачання  для  бюджетних  споживачів  КП  “Перемишлянитеплоенерго”,  для
забезпечення стабільної роботи підприємства, в плановому періоді 2021-2022 роки.

2. Про виготовлення проєктно-кошторисної документації за проєктом «Нове Будівництво
спортивного майданчика з штучним покриттям у с. Підмонастир, Львівського району,
Львівської області».

3. Про  затвердження  кошторисної  документації  за  проєктами  «Поточний  ремонт
приміщення за індексом №21 та частини приміщення за індексом №20 адмінбудинку
Бібрської  міської  ради  за  адресою вул.  Тарнавського,  22  м.Бібрка  Бібрської  міської
територіальної громади Львівського району Львівського області» та «Поточний ремонт
підлоги  приміщення  за  індексом  №19  та  частини  приміщення  за  індексом  №24
адмінбудинку  Бібрської  міської  ради  за  адресою  вул.  Тарнавського,  22  м.Бібрка
Бібрської міської територіальної громади Львівського району Львівського області».

4. Про оприлюднення та проведення громадських слухань  щодо врахування громадських
інтересів  під час розроблення проєкту «Детальний план території  земельної ділянки
для будівництва  спортивного  майданчика  із  штучним покриттям на  вул.Зелена  в  с.
Підмонастир Львівського району Львівської області».

5. Про розгляд заяви гр. Раджапова Андрія Ігоровича про необхідність оприлюднення та
проведення  громадських  слухань  щодо  врахування  громадських  інтересів   під  час
розроблення  проєкту  «Детальний  план  території  для  розташування  об’єктів
транспортної  інфраструктури  на  території  Бібрської  територіальної  громади
Львівського району за межами населених пунктів».

6. Про розгляд листа директора КЗ “Центр надання соціальних послуг” Бібрської міської
ради  С.С.Пономарьової  щодо  надання  соціальної  послуги  догляд  вдома  за  рахунок
бюджетних коштів одинокому гр.Бойку Василю Павловичу.

7. Про розгляд заяви  Гули Тетяни Ярославівни,  жительки м.Бібрка,  вул.Весела,  5  про
прийняття  на  квартирний  облік  потребуючих  поліпшення  житлових  умов,  при
виконавчому комітеті Бібрської міської ради, як учасника бойових дій.

8. Про   розгляд  заяви  Задорожного  Богдана  Тимофійовича щодо  надання  дозволу  на
отримання в МБТІ дублікату втраченого свідоцтва про право особистої власності на
житловий  будинок  з  господарськими  будівлями  та  спорудами  в  м.Бібрка  по
вул.Винниченка,  40,  (колишня  адреса  вул.Лермонтова,  буд.32),  Львівського району
Львівської області.

9. Про розгляд заяви  Левкович Галини Володимирівни щодо присвоєння будівлі гаражу
окремої  адреси по вул.С.Крушельницької,  2  гараж 5 в  м.Бібрка Львівського району
Львівської області.

10. Про розгляд заяви Жук Орислави Володимирівни щодо клопотання перед Львівською
РДА про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».

11.  Про розгляд заяви Охримовича Ореста Євгеновича, жителя м.Бібрка, вул.Галицька, 14
щодо  надання  дозволу  на  проведення  земляних  робіт  пов’язаних  з  розриттям
дорожнього  покриття  (тротуару)  з  метою  прокладання  каналізаційної  труби  та
встановлення каналізаційного кільця перед домоволодінням №9 по вулиці Галицькій в
м.Бібрка, Львівського району Львівської області.

12. Про  розгляд  заяви  Теодорович  Христини Володимирівни  щодо надання  дозволу  на
під’єднання житлового будинку до міської каналізаційної мережі по вул.Галицька, 16 в
м.Бібрка, Львівського району Львівської області.

13. Про розгляд заяви Мазурської Гелени Йосипівни щодо надання дозволу на під’єднання
житлового будинку до міської  каналізаційної мережі по вул.Галицька, 12 в м.Бібрка,
Львівського району Львівської області.

14. Про розгляд заяви  Пендюк Ольги Богданівни щодо надання дозволу на під’єднання
житлового будинку до міського водопроводу по вул.Крива, 8“а” в м.Бібрка, Львівського
району Львівської області.
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15. Про розгляд заяви Середницької Світлани Михайлівни щодо зміни окремого адресного
номера житловому будинку з усіма господарськими будівлями та спорудами, а також
земельній ділянці по вул.Галицькій в с.Стрілки, Львівського району Львівської області.

16. Про  виготовлення  кошторисної  документації  за  проєктом  «Капітальний  ремонт
покрівлі Народного дому с.Свірж Бібрської міської територіальної громади Львівської
області».

17. Про  розгляд  заяви  Конопади  Святослава  Юрійовича  щодо  надання  дозволу  на
встановлення  газового  парапетного  котла  в  житловій  квартирі  №6  по
пл.Нац.Відродження, 10, Львівського району Львівської області.

18. Про розгляд заяви Вуглевича Ігоря Степановича щодо клопотання перед ДП «Бібрський
лісгосп» про продаж 15 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту даху житлового
будинку №55“а”  по вул.Центральній в с.Підгородище,  Львівського району Львівської
області.

Бібрський міський голова Гринус Р.Я., зачитав та поставив на голосування порядок денний
(доповнень та пропозицій не надійшло).
Проголосували : за – 12; проти – 0; утрималися – 0
Вирішили: Затвердити порядок денний роботи засідання виконавчого комітету.
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СЛУХАЛИ: листа  директора  КП  “Перемишлянитеплоенерго”  І.Карашкевича  щодо
встановлення  тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання
для бюджетних споживачів  КП “Перемишлянитеплоенерго”,  для забезпечення стабільної
роботи підприємства, в плановому періоді 2021-2022 роки.                               

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 12              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 245 додається
СЛУХАЛИ: про  виготовлення  проєктно-кошторисної  документації  за  проєктом  «Нове
Будівництво  спортивного  майданчика  з  штучним  покриттям  у  с.  Підмонастир,
Львівського району, Львівської області».                               

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 12              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 246 додається
СЛУХАЛИ: про затвердження кошторисної документації за проєктами «Поточний ремонт
приміщення  за  індексом  №21  та  частини  приміщення  за  індексом  №20  адмінбудинку
Бібрської  міської  ради  за  адресою  вул.  Тарнавського,  22  м.Бібрка  Бібрської  міської
територіальної  громади Львівського району  Львівського області»  та  «Поточний ремонт
підлоги  приміщення  за  індексом  №19  та  частини  приміщення  за  індексом  №24
адмінбудинку Бібрської міської ради за адресою вул. Тарнавського, 22 м.Бібрка Бібрської
міської територіальної громади Львівського району Львівського області».                              

              Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                   Проголосували: за – 12              
                                                      проти – 0
                                                      утрималися – 0 
ВИРІШИЛИ: рішення № 247 додається
СЛУХАЛИ: про оприлюднення  та  проведення  громадських  слухань   щодо врахування
громадських інтересів  під час розроблення проєкту «Детальний план території земельної
ділянки для будівництва спортивного майданчика із штучним покриттям на вул.Зелена в
с. Підмонастир Львівського району Львівської області».
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 248 додається
СЛУХАЛИ: заяву  гр.  Раджапова  Андрія  Ігоровича про  необхідність  оприлюднення  та
проведення  громадських  слухань  щодо  врахування  громадських  інтересів   під  час
розроблення проєкту «Детальний план території для розташування об’єктів транспортної
інфраструктури  на  території  Бібрської  територіальної  громади  Львівського  району  за
межами населених пунктів». 
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 249 додається
СЛУХАЛИ: листа  директора  КЗ “Центр  надання  соціальних  послуг”  Бібрської  міської
ради  С.С.Пономарьової  щодо  надання  соціальної  послуги  догляд  вдома  за  рахунок
бюджетних коштів одинокому гр.Бойку Василю Павловичу.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
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                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 250 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Гули  Тетяни Ярославівни,  жительки  м.Бібрка,  вул.Весела,  5  про
прийняття  на  квартирний  облік  потребуючих  поліпшення  житлових  умов,  при
виконавчому комітеті Бібрської міської ради, як учасника бойових дій.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 251 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Задорожного  Богдана  Тимофійовича щодо  надання  дозволу  на
отримання  в  МБТІ  дублікату  втраченого  свідоцтва  про  право  особистої  власності  на
житловий  будинок  з  господарськими  будівлями  та  спорудами  в  м.Бібрка  по
вул.Винниченка,  40,  (колишня  адреса  вул.Лермонтова,  буд.32),  Львівського району
Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 252 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Левкович  Галини  Володимирівни щодо  присвоєння  будівлі  гаражу
окремої  адреси  по  вул.С.Крушельницької,  2  гараж  5  в  м.Бібрка  Львівського  району
Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 253 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Жук Орислави  Володимирівни щодо  клопотання  перед  Львівською
РДА про присвоєння почесного звання «Мати-героїня».
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 254 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Охримовича  Ореста  Євгеновича,  жителя  м.Бібрка,  вул.Галицька,  14
щодо надання дозволу на проведення земляних робіт пов’язаних з розриттям дорожнього
покриття  (тротуару)  з  метою  прокладання  каналізаційної  труби  та  встановлення
каналізаційного  кільця  перед  домоволодінням  №9  по  вулиці  Галицькій  в  м.Бібрка,
Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 11                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
                                                       не голосувало – 1 
Охримович Світлана Зеновіївна оголосила, що вона є зацікавленою стороною і участі у
голосуванні  не братиме (згідно Закону України «Про запобігання корупції»).
ВИРІШИЛИ: рішення № 255 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Теодорович  Христини  Володимирівни  щодо  надання  дозволу  на
під’єднання житлового будинку до міської каналізаційної мережі по вул.Галицька, 16 в
м.Бібрка, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
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                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 256 додається
СЛУХАЛИ: заяву Мазурської  Гелени Йосипівни щодо надання дозволу на під’єднання
житлового  будинку  до  міської  каналізаційної  мережі  по  вул.Галицька,  12  в  м.Бібрка,
Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 257 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Пендюк  Ольги  Богданівни  щодо  надання  дозволу  на  під’єднання
житлового будинку до міського водопроводу по вул.Крива, 8“а” в м.Бібрка,  Львівського
району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 258 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Середницької  Світлани Михайлівни щодо  зміни окремого адресного
номера  житловому будинку  з  усіма  господарськими  будівлями та  спорудами,  а  також
земельній ділянці по вул.Галицькій в с.Стрілки, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 259 додається
СЛУХАЛИ: про  виготовлення  кошторисної  документації  за  проєктом  «Капітальний
ремонт  покрівлі  Народного  дому  с.Свірж  Бібрської  міської  територіальної  громади
Львівської області».
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ: рішення № 260 додається
СЛУХАЛИ: заяву  Конопади  Святослава  Юрійовича  щодо  надання  дозволу  на
встановлення  газового  парапетного  котла  в  житловій  квартирі  №6  по
пл.Нац.Відродження, 10, Львівського району Львівської області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
ВИРІШИЛИ:  повідомити Перемишлянську районну службу Пустомитівського УЕГГ про
те, що виконавчий  комітет  Бібрської міської ради не заперечує проти видачі технічних
умов на виготовлення технічної документації на встановлення газового парапетного котла
у  власній житловій  квартирі  №6  по  пл.Нац.Відродження,  10  в  м.Бібрка,  Львівського
району Львівської області.
СЛУХАЛИ: заяву Вуглевича Ігоря Степановича  щодо клопотання  перед ДП «Бібрський
лісгосп» про продаж 15 м3 ділової деревини хвойної породи для ремонту даху житлового
будинку  №55“а”  по  вул.Центральній  в  с.Підгородище,  Львівського  району  Львівської
області.
                           Доповідав: Гринус Р.Я. – Бібрський міський голова
                           Проголосували: за – 12                      
                                                       проти – 0
                                                       утрималися – 0
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ВИРІШИЛИ:  скерувати  лист  в  «Бібрський  Держлісгосп»  з  проханням  продати  15  м3

ділової  деревини  хвойної  породи Вуглевичу  Ігорю  Степановичу для  ремонту даху
житлового  будинку №55“а”  по  вул.Центральній  в  с.Підгородище,  Львівського  району
Львівської області.
   
   Бібрський міський голова                             Р.Я.Гринус

   Керуючий справами (секретар) 
   виконавчого комітету                                                                    С.З.Охримович
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