
УКРАЇНА
БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
     РІШЕННЯ

     № 273
15.11.2021 року
м.Бібрка
Про виготовлення кошторисної документації

З  метою  покращення  екологічного  стану,  запобіганню  підтоплення
сільськогосподарських  угідь,  у  рамках  реалізації  заходів  Програми  охорони
навколишнього  природного  середовища,  керуючись  статтею 31  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні»:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:

1.Виготовити кошторисну документацію за наступними об’єктами:

-  Поточний  ремонт  водовідвідних  канав,  з  метою  запобігання  підтопленню
сільськогосподарських  земель по  вулиці  22  Січня  в  місті Бібрка  Львівського  району,
Львівської області. 

-  Поточний  ремонт  водовідвідних  канав,  з  метою  запобігання  підтопленню
сільськогосподарських  земель  по  вулиці  Котляревського  в  місті  Бібрка  Львівського
району, Львівської області. 

-  Поточний  ремонт  із  розчищенням  русла  річки  Боберка,  з  метою  запобігання
підтопленню сільськогосподарських земель по частині  вулиці Галицькій в місті  Бібрка
Львівського району, Львівської області. 

-  Поточний  ремонт  із  розчищенням  русла  річки  Боберка,  з  метою  запобігання
підтопленню  сільськогосподарських  земель  по  частині  вулиці  Зарічна  в  місті  Бібрка
Львівського району, Львівської області. 

-  Поточний  ремонт   із  розчищенням  русла  річки  Свіржанка,  з  метою  запобігання
підтопленню сільськогосподарських земель в селі Копань, Львівського району, Львівської
області. 

-  Поточний  ремонт  із  розчищенням  русла  річки  Гончарівка,  з  метою  запобігання
підтопленню сільськогосподарських земель в селі  Лани Львівського району, Львівської
області. 

-  Поточний  ремонт  із  розчищенням  русла  річки  Боберка,  з  метою  запобігання
підтопленню  сільськогосподарських  земель  в  селі  Кологори  Львівського  району,
Львівської області. 



-  Поточний  ремонт  із  розчищенням  русла  річки  Боберка,  з  метою  запобігання
підтопленню  сільськогосподарських  земель  в  селі  Ходорківці  Львівського  району,
Львівської області. 

-  Поточний  ремонт  із  розчищенням  русла  річки  Суходілка,  з  метою  запобігання
підтопленню сільськогосподарських земель в селі Суходіл Львівського району, Львівської
області. 

-  Поточний  ремонт  із  розчищенням  русла  річки  Суходілка,  з  метою  запобігання
підтопленню  сільськогосподарських  земель  в  селі  Лопушна  Львівського  району,
Львівської області.

-  Поточний  ремонт  водовідвідних  канав,  з  метою  запобігання  підтопленню
сільськогосподарських земель у с Шпильчина Львівського району, Львівської області.

-  Поточний  ремонт  із  розчищенням  русла  річки  Боберка,  з  метою  запобігання
підтопленню сільськогосподарських земель в селі Волове Львівського району, Львівської
області. 

- Поточний ремонт із розчищенням русла річки Біла, з метою запобігання підтопленню
сільськогосподарських земель в селі Стрілки Львівського району, Львівської області.

- Поточний ремонт із розчищенням русла річки Біла, з метою запобігання підтопленню
сільськогосподарських земель в селі Стоки Львівського району, Львівської області.

-  Поточний  ремонт  із  розчищенням  русла  річки  Любешка,  з  метою  запобігання
підтопленню  сільськогосподарських  земель  в  селі  Любешка  Львівського  району,
Львівської області. 

-  Поточний  ремонт  із  розчищенням  русла  річки  Давидівка,  з  метою  запобігання
підтопленню сільськогосподарських земель в селі Великі Глібовичі Львівського району,
Львівської області. 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника Бібрського міського
голови М.А.Заблоцького.

     Бібрський міський голова                                                          Р.Я.Гринус


