
  
 
 

20 січня у приміщенні конференц-залу Бібрської міської ради відбулися громадські слухання щодо 
входження Бібрської територіальної громади до госпітального округу. Результатом обговорень стало 
рішення громадських слухань щодо входження Бібрської територіальної громади до госпітального 
округу, яке підтримано рішенням Бібрської міської ради на позачерговій сесії того ж дня. 

Рішення громадських слухань щодо входження Бібрської територіальної громади до 
госпітального округу. 

Розглянувши й обговоривши пропозиції Львівської ОДА щодо виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», 
збори констатували: 

1. Пропонований варіант госпітального округу № 9 «Золочівський» суперечить положенням 
Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення 
госпітальних округів» (приписне населення менше 120 тис. мешканців). 

2. Для госпітального округу не передбачено лікарні інтенсивного лікування ІІ рівня. 
3. Усталені клінічні маршрути пацієнтів Бібрського територіального куща – Львів, Винники, а не 

Перемишляни, тим паче – Золочів. 
4. Транспортне сполучення (громадський транспорт) Бібрки з Перемишлянами задовільне, а з 

Золочевом – відсутнє. 
5. Статус Бібрської лікарні пропонованим проектом госпітальних округів не визначено. 
6. Враховуючи, що, очевидно, очікувана адміністративно-територіальна реформа з укрупненням 

районів відбудеться саме за контурами госпітальних округів, перспектива Бібрського територіального 
куща опинитися в районі з периферійним відносно обласного центру районним центром не може 
влаштовувати мешканців куща. 

Ухвалили: 
1. Пропонований варіант входження Бібрської територіальної громади до госпітального округу № 9 

«Золочівський» не відповідає сучасним вимогам доступності, якості, повноти і своєчасності 
інтенсивного лікування, усталеним клінічним маршрутам пацієнтів. 

2. Якщо врахувати традиційні клінічні маршрути пацієнтів для бібрського куща та мешканців 
східної частини Пустомитівського району, то оптимальним є віднесення населення цих територій до 
госпітального округу № 1 «Львівський». При цьому сучасна (здана в експлуатацію в 1986 р.) Бібрська 
лікарня плановою потужністю 200 ліжко-місць могла б виконувати функції лікарні інтенсивного 
лікування І-ІІ рівня для південної частини Львова, де немає жодної багатопрофільної лікарні І-ІІ 
рівнів (варіант 1). 

3. Іншим варіантом віднесення Бібрського куща до госпітальних округів є входження до 
госпітального округу № 10 «Пустомитівський». Ця частина Перемишлянського району клином входить 
в межі Пустомитівського району, розташована на автомагістралі Н-09 Мукачеве-Івано-Франківськ-
Львів, розміщена недалеко від Пустомитівської лікарні. Недоліком є відсутність автобусного 
сполучення. Як і в попередньому варіанті, Бібрську лікарню можна б розглядати як лікарню 
інтенсивного лікування І-ІІ рівня і для мешканців східної частини Пустомитівського району 
(варіант 2). 

4. Враховуючи, що більшість госпітальних округів області вже сформовано і принципових 
застережень до них немає, відкритим залишається питання госпітального округу № 9, до якого мали 
б бути віднесені мешканці Бібрської територіальної громади, пропонується варіант із госпітальним 

округом «№ 9, Винниківський»(варіант 3). 
4.1. Самоврядне місто Винники розташоване на східній 

території Пустомитівського району на львівській кільцевій дорозі 
- автомагістралі Тернопіль-Золочів-Львів, Рогатин-Перемишляни-
Львів. Винники мають чудове автобусне сполучення з обласним 
центром, Золочевом, Перемишлянами, Глинянами і прилеглими 
селами. Тут розміщений один із найпотужніших закладів охорони 
здоров’я області – Львівський обласний госпіталь інвалідів війни 
та репресованих імені Юрія Липи потужністю 810 лікарняних 
ліжок із 4-поверховим корпусом поліклініки. 

4.2. Створення госпітального округу № 9 «Винниківський» на 
основі пропонованого «Золочівського» (Золочівський і 
Перемищлянський райони, Соколівська сільська рада 
Жидачівського району) та госпіталю інвалідів війни та 
репресованих як базового для надання стаціонарної допомоги І-
ІІІ рівня, з включенням м. Винник, населених пунктів східної 
частини Пустомитівського району, прилеглих до кільцевої дороги 
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населених пунктів «Буського» госпітального округу, а також смт. Дубляни («Новояворівський» 
госпітальний округ) дозволить привести до нормативних показників госпітальні округи №№ 3,9,10, 
значно поліпшити доступність і якість стаціонарної медичної допомоги І-го рівня, відкрити 
населенню доступ до інтенсивного лікування ІІ-го рівня. 

4.3. Винниківська лікарня (госпіталь) мала б виконувати функції лікарні інтенсивного лікування ІІ 
рівня для «Винниківськог» і «Буського» госпітальних округів, зберігши профільні госпітальні 
відділення ІІІ рівня, а Пустомитівська – для госпітальних округів «Пустомитівський» та «Городоцький». 
Таким чином будуть витримані нормативи щодо госпітальних округів ІІ рівня інтенсивного 
лікування. При лікарні доцільно було б розгорнути відділення екстреної медичної допомоги для 
обслуговування населення та високоаварійних автомагістралей Львів-Тернопіль-Київ, Львів-Рогатин-
Мукачеве, південного відрізку кільцевої дороги. 

5. Враховуючи розташування Бібрського територіального куща на міжнародній автомагістралі з 
інтенсивним рухом транспорту і значною кількістю ДТП, обслуговування населення сусіднього 
району, наявність лікарняної інфраструктури, кваліфікованого медичного персоналу, Бібрська 
лікарня може і повинна виконувати функції як лікарні інтенсивного лікування І-ІІ-го рівня, так і 
реабілітаційної та соціальної медичної допомоги. 

6. Зобов’язати Бібрського міського голову скерувати рішення громадських слухань від 20.01.2017 р. 
голові Львівської обласної адміністрації О.М.Синютці та т.в.о. директора департаменту охорони 
здоров’я Львівської ОДА І.В. Микичак, а на особистій зустрічі з відповідальними особами Львівської 
ОДА додатково обґрунтувати пропозиції громадських слухань. 

Голова громадських слухань  Р.Я.Гринус 

 

 

Чергові громадські слухання 
У п’ятницю, 20 січня,  у приміщенні конференц-залу Бібрської міської ради відбулися громадські 

слухання щодо містобудівної документації: 
1. Детального плану території ділянки орієнтовною площею 0,05 га для розміщення і 

подальшої експлуатації АЗГП (автогазозаправного пункту) для торгівлі вуглеводневим газом 
типу СПТБ (пропан-бутан автомобільний) у м. Бібрці  по вул.Львівській біля АЗС ТзОВ «Лайк-
сіті»; 

Автогазозаправний пункт (АЗГП) буде розміщений на виїзді з Бібрки по вул. Львівській у напрямку 
Львова вище автозаправної станції. Бібрська громада отримає додаткові послуги у вигляді заправки 

пропаном-бутаном, акцизний збір, плату за землю та робочі 
місця. 

2. Детального плану території багатоквартирної 
житлової забудови у кварталі вулиць Уляни 
Кравченко, Обширна в м.Бібрка передбачає 
використання земельної ділянки для 
багатоквартирної житлової забудови, а також 
об’єктів соціальної інфраструктури. 

Проект презентували представники ТзОВ «Зелемінь-Арт». 
співавтори містобудівної документації , автори ідеї, 
презентації та візуалізації проекту. 

Ділянка розроблення детального плану території має 
площу 0,8136 га. На території проектування передбачається розташування 4 багатоквартирних 
житлових будинки (8 чотириповерхових секцій) з прибудинковими майданчиками, гостьовими 
автостоянками та майданчиками для сміттєзбірників. 

Загальним принципом архітектурно-просторової композиції території є формування комфортного 
середовища для його мешканців.  

У новому кварталі заплановано розміщення об’єктів інфраструктури (магазинів, аптек, або 
дошкільного навчального закладу з короткотерміновим перебуванням дітей). Місто отримає новий 
облаштований мікрорайон із сучасним підходом до вирішення життєвого середовища. 

Обидва проекти підтримані присутніми на громадських слуханнях одноголосно. Результати 
громадських слухань будуть винесені на найближчу сесію Бібрської міської ради для затвердження. 

Варто зазначити, що впровадження вищезгаданих інвестиційних проектів дозволить 
покращити інфраструктуру міста й збільшити бюджетні надходження. 

Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак 
  

Про робочий візит Народного депутата України Тараса Батенка 
24 січня до Бібрки з робочим  візитом завітав Народний депутат України Тарас Батенко з 

помічниками Ігорем Телішевським та Тарасом Подвірним.  
Цей візит був складовою частиною поїздки виборчим округом із метою, окрім інших завдань,  

вивчення стану освоєння  коштів, залученню яких  у розвиток інфраструктури  регіону сприяв Тарас 
Батенко.  Зокрема,  Бібрська територіальна громада за сприяння Народного депутата України з 
Державного бюджету отримала понад  827 тис. грн. для реконструкції водогону по вулиці Зарічній. 
Загальна протяжність водогону становить 730 метрів. Реконструкція водогону дасть можливість 
забезпечити рівновагу водяного тиску в магістралях міста та провести повну заміну труб, вік яких 
уже більше ніж 60 років і які перебувають в аварійному  стані.  



Також у грудні Бібрська міська рада отримала 300 тис.грн, які були використані для заміни вікон і 
дверей у Бібрському центрі дитячої та юнацької творчості, для   придбання оргтехніки та офісних 
меблів. Завдяки цим коштам у конференц-залі Бібрської 
міської ради з’явився сучасний проектор та офісні меблі, а 
також придбано офісні меблі для майбутнього Центру 
надання адміністративних послуг (ЦНАП). У перевагах 
застосування сучасних засобів подачі інформації могли 
пересвідчитися учасники громадських слухань та депутати 
Бібрської міської ради, які збирались у конференц-залі на 
засіданнях 20 січня. За залучені кошти для Народного 
дому Бібрська міська рада передала засоби озвучення залу 
та ноутбук для проведення повсякденної технічної роботи. 
Бібрська загальноосвітня школа отримала сучасний 
проектор з екраном, комп’ютерні станції (моноблоки) для 
забезпечення дітей більш якісним інформативним 
матеріалом. Також у Бібрському центрі дитячої та 
юнацької творчості здійснено заміну вікон та дверей, а також передано в користування ноутбук. 

Такі результати отримані завдяки тісній співпраці Бібрської міської ради з Народним депутатом 
Тарасом Батенком та його помічниками, які постійно тримали і тримають «руку на пульсі»  нашої 
громади. Ми отримали позитивний досвід такої співпраці, коли обидві сторони реагують швидко і 
професійно. Бібрська громада щиро дякує Тарасові Батенку та його помічникам Ігорю Телішевському 
та Тарасові Подвірному за  результативну співпрацю з Бібрською міською радою. Маємо надію 
отриманий досвід примножувати й удосконалювати надалі на благо нашої громади й нашої держави. 

 Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак 
 

 

Про місцеві податки, чинні на території Бібрської міської ради 
(Продовження. Початок у попередньому номері) 

Транспортний податок 
Цей податок Бібрська міська рада встановила рішенням № 513 від 32.12.2016 р. Відповідно до п. 

267.2. ст. 267 Податкового кодексу України платниками транспортного податку є фізичні та 
юридичні особи, зокрема нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктом оподаткування. 

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років 
(включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та з урахуванням особливостей, 
визначених п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України. Ставки податку встановлюються з 
розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.  

За отриманою від державної фіскальної служби  інформацією, на території Бібрської 
міської ради таких автомобілів нема.  

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
Об’єкт оподаткування, платники податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначено  ст. 266 Податкового кодексу України. 
Згідно з рішенням Бібрської міської ради № 514 від  23.12.2016 року, відповідно до ст. 266 

Податкового кодексу України платникам податку надаються пільги зі сплати цього податку, зокрема: 
- База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, зокрема їхніх часток, що перебувають 

у власності фізичної особи платника податку, зменшується: 
а) для квартири/квартир незалежно від їхньої кількості - на 60 кв. метрів; 
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їхньої кількості - на 120 кв. метрів; 
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, зокрема їхніх часток (у разі одночасного 

перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, 
зокрема їхніх часток), - на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). 
 - Звільняються від оподаткування: 
а) об'єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у комунальній власності територіальної 

громади Бібрської міської ради та закріплені за комунальними підприємствами, створеними 
Бібрською  міською радою на праві господарського відання або на праві оперативного управління; 

б) господарські присадибні будівлі; 
в) об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності релігійних організацій міста, 

статути (положення)  яких  зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для 
забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами. і не використовуються з метою одержання 
доходів. 

Ставка податку: 
- за 1 кв. м площі об’єкта житлової нерухомості 0,075 % розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року. 
Якщо у власника  квартира площею до 60 кв.м або будинок площею до 120 кв.м, то податок на 

нерухоме майно не сплачується.  
Якщо площа житла перевищує ці пільгові нормативи, то надлишок оподатковується. Наприклад:  



- якщо у власника квартира площею 70 кв.м, то податок він платитиме за надлишкових 10 кв.м 
(70 – 60) = 10 кв.м. Податок на нерухоме майно, який власник квартири, що розташована на 
території Бібрської міської ради,  заплатить за 2017 рік, становитиме: 10 х 3200 х 0,00075 = 24 грн. 

- якщо у власника будинок площею 200 кв.м, то податок він платитиме за надлишкових 80 кв.м 
(200 – 120) = 80 кв.м. Податок на нерухоме майно, який власник квартири заплатить за 2017 рік, 
становитиме: 80 х 3200 х 0,00075 = 192 грн. 

-  за 1 кв. м площі торговельних будівель, ресторанів та барів, будівель для публічних виступів 
0,125 % розміру  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного 
(податкового) року; 

- за 1 кв. м площі об’єкта нежитлової нерухомості іншого призначення  0,075 % розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року. 

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з 
підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті 266, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів 
місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової 
нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його 
податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) 
періодом (роком). Тобто, податки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлені 
рішенням  Бібрської міської ради № 514 від 23.12.2016 р., платники цього податку будуть 
сплачувати після 1 липня 2018 року. 

Земельний податок. 
Рішенням № 515 від 23.12.2016 року Бібрська міська рада затвердила Положення про плату за 

землю, яке регламентує ставки земельних податків на території Бібрської міської ради у 2017 році 
відповідно до ст. 271- 274 Податкового кодексу України. 

Платниками земельного податку є: власники земельних ділянок, землекористувачі. 
Об'єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або 

користуванні.  Базою оподаткування земель є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з 
урахуванням коефіцієнта індексації. 

Слід зазначити, що не змінилися  порівняно з 2016 роком ставки земельного податку  на земельні 
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) на сільськогосподарські угіддя, а також на землі, які надані у власність для 
сільськогосподарських потреб, на земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних та 
юридичних осіб та використовуються в комерційних та інших цілях з метою отримання прибутку (в 
тому числі ведення господарської та підприємницької діяльності). Ставка земельного податку на 
земельні ділянки, які використовуються суб’єктами господарювання без належним чином 
оформлених правовстановлюючих документів, встановлено у розмірі 12 % від нормативної грошової 
оцінки. 

Детальніше про місцеві податки на офіційному сайті Бібрської міської ради www.bibrka-rada.gov.ua. 
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак 

 

 
 
 

 

Подяка 
Дирекція Народного дому м.Бібрки вдячна бібрчанам 

за грошовий внесок на придбання крісел до глядацької 
зали, а саме: Керніцька Н. – 100 грн., Довгаль О.В. – 200 
грн., Білоусова О.З. – 100 грн., Осика Н.В. – 200 грн., 
Сарабура М.В. – 100 грн. 

Збір коштів триває. Внести пожертву можна в 
Народному домі (відповідальна за збір – 
Сурмач Л.П). Списки благодійників публікуватимемо в 
кожному числі газети, а в  кінці акції оприлюднимо 
детальний фінансовий звіт.  

Директор НД м.Бібрки Люся Сурмач 

Комунальне підприємство «Рідне місто» вітає 
Рея Миколу Васильовича з 40-річчям 
Вітаєм з роками, що завітали 

Сьогодні у Ваше життя ! 
Ми всього сорок нарахували, 

А зичим дожити у щасті до ста. 
Творити й висот нових досягати, Міцніє 

хай сила, квітує краса, 
Щоб всього найкращого в світі зазнати, 
Здоров’я ! Любові ! Достатку ! Добра ! 

З повагою працівники КП «Рідне місто»  

14.10.16 пішов з 
дому(c.Серники 
Перемишлянського 
району) за цигарками і 
не повернувся Серкез 
Ігор Андрійович віком 
50 років, чорне 
волосся, густі брови, 
сірі очі, худорлявої 
статури, ріст 180 см. 
Був одягнений в чорні 
гумові чоботи, голубі джинси з чорними 
латками на колінах, байкову сорочку в 
синьо-чорну клітинку, чорну шкіряну 
куртку і чорний кашкет. 
Пошуки місцевості результатів недав. 
Можлива втрата памяті. Прохання 
повідомити інформацію про можливе місце 
перебування (можлива втрата памяті) на 
моб. Тел. КС 097-245-72-94 Life 063-278-
91-48 або 102. 
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