Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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УТВОРЕНО ВИБОРЧІ ОКРУГИ
Бібрська міська територіальна Утворити такі територіальні вибовиборча комісія Львівський
рчі округи з виборів депутатів Бібрайон Львівська область
рської міської ради:
Постанова №4 від 6 вересня 2020 року. Округ N1 м.Бібрка, с.Малі ЛанПро утворення територіальних ки (3661)
виборчих округів з виборів де- О к р у г
N2
с.В.Глібовичі,
путатів Бібрської міської ради с . Л о п у ш н а ,
с.Волощина,
Львівського району Львівської с . В і л ь х о в е ц ь ,
с.Суходіл,
області
с.Підмонастир,
с.Лани,
Відповідно до пункту 1 частини с.Шпильчина (3814)
першої статті 196, частина третя Округ N3 с.Стрілки, с. Стоки,
статті 198, частина четверта статті с . П і д ' я р к і в , с . Р о м а н і в ,
199, частина третя статті 201 Ко- с . С е л и с ь к а , с . П і д г о р о д и щ е ,
дексу Бібрська міська територіа- с. Свірж, с. Копань,
льна виборча комісія постановляє: с. Глібовичі, с. Волове (3545)

Округ N4 с.Серники, с.Любешка,
с.Вілявче,
с.Квітневе,
с.Трибоківці, с.Репехів, с.Баківці,
с.Ходорківці, с.Соколівка,
с.Кологори, с.П'ятничани, с.Сенів,
с.м.т. Нові Стрілища, с. Старі
Стрілища,
с.Бертишів,
с.Орішкивці, с.Кнісело (3459)

У ВЕЛИКОГЛІБОВИЦЬКІЙ ШКОЛІ ВІДРЕМОНТОВАНО СПОРТЗАЛ

З

авершується реалізація проєкту "Капітальний ремонт спортивного залу Великоглібовицького
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юліана Головінського". Варто зазначити, що біль-

шість проєктів, які реалізує Бібрська міська
рада, - це проєкти, які
передбачають залучення зовнішніх коштів. Що
це означає? Ми намагаємося податися на максимум програм і проєктів
обласного і державного
рівня, аби залучити кошти зовнішні. Пройти
на державну чи обласну
програму не так просто: треба підготувати пакет документів відповідно до переліку, а також супровідну документацію. Щодо спортзалу, то ми подавалися на державну

• бюджет Бібрської міської ради ФОТОФАКТ
авершено реалізацію проєкту 26, 635 тис. грн.
"Капітальний ремонт зовніш- • фінансовий внесок громади ньої сходової клітки з облаштуван- 2,000 тис. грн.
ням пришкільного відпочинкового
простору у закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ст. села Романів
Перемишлянського району Львівської області" (Програма проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік). Загальний бюджет проєкту—103,497
тис.грн.
Джерела фінансування:
•обласний бюджет - 51,700 тис.
грн.,

З

програму за кошти Субвенції з державного бюджету на ремонт існуючих спортивних комплексів при
загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів відповідно до
Постанови Кабміну від 17.04.2019
р. N376. На цю програму ми не
пройшли, але, оскільки вже було
виготовлено проєктно-кошторисну
документацію і зроблено експертний звіт, подали на Програму соціально -еко номічно го розв итк у
Львівської області на 2020 рік. Тут
уже успішно пройшли. Отож вдалося залучити 100% обласних коштів.
Заступник Бібрського міського голови
Оксана Довгаль

•спонсорська допомога - 20,000
тис. грн.
•нефінансовий внесок громади 3,162 тис. грн. Керівник проєкту Штайн Марія Степанівна.
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БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

М

инув тиждень навчання в
умовах карантинних обмежень. Ми зуміли налагодити діяльність закладу освіти, де навчається
майже 800 дітей і працює близько
100 працівників. Дякуємо за розуміння та підтримку наших ініціатив, продиктованих умовами функціонування закладів освіти в час
пандемії, батьками та й самими
дітьми.
Найбільше ми хвилюємося за найменших, які адаптовуються до школи. Позитивно впливає на них комфортне і безпечне освітнє середовище, про яке подбали засновник Бібрська міська рада в особі п. Романа Гринуса та розпорядник коштів - відділ освіти в особі начальниці п. Зоряни Влах. Посильну допомогу надали і батьківські спільноти
класів, що дбають про своїх дітей,
проявляють готовність до конструктивної співпраці з нами. За останні
два роки освітній простір Бібрської
школи змінився радикально. Вирішено проблеми, що існували більше
двадцяти років.
За сприяння Бібрської міської ради
та відділу освіти зокрема зроблено

капітальний ремонт спортивного
залу, чотирьох класних, двох туалетних кімнат НУШ у приміщеннях,
які не задіювалися до повноцінного
освітнього процесу 29 років, встановлено керамічне покриття підлоги
3 і 4 поверхів основного корпусу, в
усіх класних кімнатах установлено
сучасні системи освітлення, для
окремих закуплено класні дошки.
За ініціативи Бібрської міської ради на території ЗО встановлено футбольний і баскетбольний майданчики зі штучним покриттям, залучено спонсорські кошти для ремонту кабінетів фізики, хімії, окремих
класних кімнат, облаштовано відкоси на вікна коридорів ІІІ і ІV поверхів, встановлено системи для економії витрат тепла.
Бібрська школа з 2012 року бере
участь у конкурсі місцевих ініціатив і має успішно зреалізовані мікропроєкти. Упродовж останніх років
до проєктної діяльності долучилася
спочатку як педагог, а зараз заступник міського голови п. Оксана Довгаль. З її ініціативи втілено проєкти «Облаштування коворкінгового
середовища», «Встановлення систе-

ми відеонагляду», «Закупівля обладнання для харчоблоку».
Пані Оксана Довгаль посприяла
участі Бібрської школи в Державній програмі «Спроможна школа
для кращих результатів» на капітальний ремонт і закупівлю обладнання для їдальні. На жаль, на даний проєкт не було виділено державного фінансування, але вдалося
залучити кошти з інших джерел.
Уже завершуються тендерні процедури—і ремонт незабаром розпочнеться. Наш заклад освіти нарешті
матиме сучасний блок харчування
– і кухню, і їдальню.
Приємно констатувати увагу посадових осіб Бібрської міської ради
голови п. Романа Гринуса, заступника з гуманітарних питань п. Оксани Довгаль, відділу освіти п. Зоряни Влах до потреб Бібрського
опорного закладу загальної середньої освіти, який є центром методичної роботи, професійного розвитку
педагогів,
успішно
зреалізовує
проєкти, упроваджує інноваційні
технології навчання.
Адміністрація Бібрського ОЗЗСО І
-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДОШКІЛЬНЯТ

уваги батьків, які бажають ний рік вашої дитини не зарахова- но відхилить вашу заявку.
Д овлаштувати
своїх дітей у до- но (у зв'язку з відсутністю місць), При реєстрації вказано послідовшкільний навчальний заклад
«Сонечко» м. Бібрка.
Нагадуємо вам, що з січня 2020
року у нас діє нова електронна
черга е-sadok за електроною адресою https://sadok.loda.gov.ua/
Ви можете влаштувати вашу дитину відповідно до віку у певну
вікову групу. Якщо в цей навчаль-

вам потрібно повторно зареєструвати вашу дитину на наступний
навчальний рік. Термін дії черги
лише 1 рік.
Що стосується дітей раннього
віку (2-3 роки), то якщо вашій дитині на момент 1 вересня поточного навчального року не виповнилося 2 роки, програма автоматич-

ність дій, яких потрібно дотримуватися. У разі, якщо у вас виникнуть будь - які питання, звертайтеся до служби підтримки сайту за
телефоном: 094 710 54 24.
Адміністрація ДНЗ «Сонечко»
м. Бібрка

ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

З

а літній період на території
нашої Бібрської ОТГ зареєстровано 20 актових записів
про народження, з них 12 дівчаток
та 8 хлопчиків:
Гула Олена Ярославівна
Маєцька Меланія Володимирівна
Маєцька Діана Ярославівна
Готра Олена Василівна
Колтун Евеліна Миколаївна
Качмарська Катерина Тарасівна
Собанська Божена Ярославівна
Стадник Катерина Романівна
Михайлишин Вероніка Андріївна
Шайда Єва Тарасівна
Дзидз Юстина Назарівна
Гузар Марта Ігорівна
Гуменчук Захар Васильович
Куйбіда Максим Ігорович
Працьовитий Давид Андрійович
Щербатий Матвій Мар’янович
Хамуляк Данило-Володимир Васи-

Реєстрація шлюбу
Зареєстровано 12 актових записів про шлюб, з них 5 із урочистим
супроводом у конференц-залі Бібрської міської ради та 1 виїзна церемонія за межами Бібрської міської
ради (Edem Resort Medical & SPA).
При виконавчому комітеті Бібрської
міської ради урочисто зареєстрували
свій шлюб такі громадяни:
Шайб Богдан та Климків Наталія (Лани, В.Глібовичі) Романенко
Олег та Сміян Анастасія, (Бібрка,
Львів)
льович
Каган Юрій Юрійович
Бандура Ігор та Швець Анна
(Лани, Бібрка) Твердь Василь та
Рудий Марко Володимирович
Саган Захар Богданович
Винник Марія (Ушковичі Стоки)
Бажаємо новонародженим міцноІванішин Ярослав та Гузар Маго здоров’я, щасливої долі, а бать- рія (Свірж, Шпильчина) Сагатюк
кам терпіння, сил та мудрості вирос- Андрій та Савик Юлія (ІваноФранківська область)
тити своїх дітей.
Спеціаліст І категорії виконавчого
комітету Марта Стецків
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ПОВСТАНСЬКІ СЕЛА. ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ДОКУМЕНТИ

до Дня пам’яті захисників України

У

селі Під’ярків у братській могилі, поряд з іншими, спочивають 10 повстанців, які загинули
в схроні біля села 13 березня 1946 року. Вічна пам’ять героям! Це були вояки з групи «Крука» – Дмитра
Бігуна з Під’яркова. Так, через півтора року після
повернення більшовиків на Львівщину була знищена остання з організованих груп УПА, що діяли на
теренах тодішнього Бібрського району. Тепер не
просто відтворити події тих років, мотиви, обставини
подвигу і зради.
Нещодавно в Інтернеті з’явилися деякі розсекречені архівні матеріали Бібрського відділу НКВС, які
можуть доповнити відомості з повстанського минулого краю (Подаємо згідно з «Довідником пошуковця», зібраного й упорядкованого Мирославом Горбалем
(http://elar.ippo.edu.te.ua:8080/
bitstream/123456789/3165/6/B_5.pdf).
Першою стосовно групи Дмитра Бігуна була відкрита справа щодо вбитого Стефана Пивовара з Винник (№223/26, серпень 1945 р.) У наступній справі
(від 12.09.45 р. №231/19) зафіксовано загибель в Під’яркові окружного референта пропаганди Богдана
Горбаля («Орський»), Івана Сірка, ад’ютанта Скитана («Завзятий») та Івана Твардовського, станичного
з Під’яркова. В цій справі вказано й агентавнутрішника НКВС з кличкою «Патріот» (без прізвища) з повстанської групи «Крука». 17.10.1945 р.
загинули Жултанський Михайло («Дрозд») і Прийма Василь, сотенний куреня «Сіроманці» із Селиськ. Отож восении 45-го «органи» мали свого
«крота» в боївці Дмитра Бігуна і вже в січні 46-го у
справі № 434/8-9 фігурували 25 повстанців. З Під’яркова: Бігун Михайло («Смільчак», «Сміливий»),
Гриньків Іван (загинув 13.03.46). Залога Дмитро
(Прапор),
Пасерп Іван, Твардовський Михайло
(Обух), з Селиськ: Залога Олексій («Лоза»); Неборачек Іван («Дріт»), Хмарний Стах («Кліпак»), Миколаїва: Гайка Стефан, Галак Степан, Гілета Петро
(«Ворона»), Гілета Семен, з Підсоснова: Гопка Михайло («Нечай»), Конюх Павло, Мирон Павло
(«Ярема», зв’язковий), Паранька Семен (загинув
02.06.46), Сорока Петро («Олень»), з Городиславичів:
Захарченко Михайло, Кіт Петро, Кіт Тимко, Олійник Іван («Вітер», «Вирва»?, загинув. 02.06.46,), Савіцький Іван, із Звенигорода: Гілета Йосиф
(«Хмара»), Закалик Іван («Червоний»), Сокіл Мирос-

В

лав (Круг) загинув у квітні 1947 р. справа 91/14-15.
Двоє із цього переліку Михайло Бігун «Сміливий»
був важко поранений, а Іван Гриньків («Степан»)
загинув 13 березня 46-го при розгромі криївки біля
с.Під’яркова. Ще двоє – Паранька Семен та Олійник
Іван, загинули 2 червня 46-го, у квітні 47-го – Мирослав Сокіл.
Судячи із дат і нумерації кагебістських справ, конкретні відомості про очільника групи «Крука» –
Дмитра Бігуна, його дружини Ольги, побратимівпід’ярківчан братів Кулеба Олександр («Квітка»),
Петро («Мороз»), Федір («Явір»), Шпира Іван («Ром?
Варава? Ворона»?), конкретних відомостей «органи»
не мали. Провадження були відкриті лише в березні
1946 р. після їх загибелі (відповідно: 223/6;29;30;
229/51;231/225;
434/1;7;8;14;17;
434/3;8;14;17;
436/99;102-103; 436/102). На невідомого повстанця
під псевдом («Сніг») справу завели у грудні 46-го
(№409/29-30), а у вересні 47-го, після затримання, –
ще одну (109/211). За відкритою у березні 46-го справою 434/3 відбулися масові арешти в Романові: Гопка Петро, Гриновець Григорій, Дучій Марія, Кушнір
Олексій, Сенчишин Петро, Сенчишин Федір, Сохань Катерина, Худа Микола.

Продовження у наступному числі газети
Андрій Федущак, с. Шпильчина

Олег Березюк, с. Під`ярків

ійна триває. Волонтери з Бібреччини привезли
5 тон вантажу (у тому числі два квадрокоптери)
на передову, а саме для 24 бригади, батальйону
«Львів», “Правий сектор”.
Зустріли наших хлопців з Бібреччини.

Дякуємо що Олі Зборівській, Роману Гринусу, нашим
Добрим Ангелам та усім добрим людям за те, що долучились до збору допомоги на схід.
Мар’ян Наугольник
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ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ!

інформуємо Вас про те,
Щ ещораззгідно
із Законом Украї-

ни «Про житлово – комунальні послуги» 1 травня 2020 року мав закінчитись термін обрання форми управління комунальним будинком.
Відповідно до Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на
забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID -19)», переноситься
кінцева дата переукладення договорів співвласниками багатоквартирних будинків з виконавцями комунальних послуг на термін п‘ять місяців. До закінчення зазначеного
терміну співвласники багатоквартирних будинків повинні самостійно визначитись з формою управління своїм будинком.
Нагадуємо Вам, що є три можливі
форми управління будинком.
Перша – це самообслуговування.
Друга – це створення ОСББ. Третя
– це перехід комунальних будинків
на управління до управляючих
компаній.
Що ж таке самостійне управління багатоповерховим будинком – самообслуговування?
Такий варіант управління будинком може бути рекомендований для

малоквартирних будинків (3 – 10
квартир).
У разі обрання такого варіанту
управління будинком, співвласники самостійно вирішують наступні
питання:
у яких послугах з утримання є
потреба, якому суб‘єкту господарювання замовити його виконання;
чи є потреба в поточному чи капітальному ремонті, якому суб‘єкту
господарювання замовити його виконання;
який порядок і строки сплати грошових внесків;
При даній формі управління багатоквартирним будинком, співвласники мають право самоорганізуватися й частину робіт виконувати
самостійно, що дасть змогу зменшити вартість послуг інших спеціалізованих підрядних організацій.
Якщо ж потрібно укласти договір
на вивезення сміття, на ремонт внутрішньо – будинкових мереж чи
інші роботи (послуги), у виконанні
яких зацікавлені всі співвласники
та які не можуть бути виконані ними самостійно, співвласники на зборах обирають особу, уповноважену
діяти від імені всіх співвласників
на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном.
Друга – ОСББ.

П

риватний нотаріус Перемишлянського районного нотаріального округу Львівської області Руда С.В. повідомляє
про відкриття спадщини після смерті Будзінської Катерини Іванівни, яка померла
«22» березня 2003 року, що проживала за
адресою: Львівська область, Перемишлянський район, село Мостище.
З метою реалізації своїх спадкових прав

ФОТОФАКТ

ОСББ – це найоптимальніша та
найефективніша форма правління,
яке являється неприбутковою юридичною організацією, створено для
забезпечення і захисту прав співвласників, дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження
коштів для сплати всіх платежів,
передбачених законодавством та
статутними документами.
Третя – перехід комунальних
будинків на управління до
управляючих компаній.
У разі, якщо співвласники багатоквартирних будинків не визначились з самостійною формою управління, не створили ОСББ, орган
місцевого самоврядування на конкурсних засадах призначає управителя для таких будинків. Це може
бути, як фізична, так і юридична
особа.
Просимо всіх співвласників комунальних будинків визначитись самим з формою управління Вашим
будинком.
(У наступному номері газети
«Бібрські вісті» буде подана інформація про створення та реєстрацію
ОСББ (об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків)).

КП «Бібрський комунальник»

спадкоємця Лабу Олександру Михайлівну
просимо до 25 вересня 2020 року звернутись в нотаріальну контору за адресою:
Львівська область, Перемишлянський
район, місто Бібрка, вулиця Тарнавського,
8 та повідомити про свої наміри щодо
прийняття чи відмови від спадщини після
смерті вашої бабусі.

Загублено документи
на
Становський М.Б. Прохання
повернути за винагороду.
тел. 097 248 86 75

ДО УВАГИ ВІРЯН

У

Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 11.09
- 08:00 Свята Літургія за молодих
Субота, 12.09
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 19:00 Вечірня
Неділя, 13.09
- 08:30 Свята Літургія
- 11:00 Свята Літургія
- 16:00 Свята Літургія; підготовка дітей до
першого причастя

серпні 2020 року
силами
КП
«Рідне місто» організовано зрізку аварійних дерев, які становили небезпеку для
жителів міста. Загальна
кількість—15
дерев. Уся деревина
буде використана для
опалення комунальних закладів громади.
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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