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випуск №12(89)

Вивіз сміття : статус чистого міста
Ще у грудні 43 % нашої громади висловилися за негайне врегулювання проблеми вивезення сміття. Міська
влада проаналізувала ситуацію зі сміттєзбиранням і визначила найважливіші чинники, які вплинули на
пріоритетність вирішення цього питання:
1. Незаконне сміттєзвалище за містом є небезпечним для здоров’я
мешканців;
2. Сміттєзвалище, що розташоване поблизу міського водозабору (воно
перебуває в санітарній зоні міського водозабору), є екологічно небезпечним і
забруднює ґрунтові води, що зумовлює потрапляння шкідливих речовин у питтєву
воду (тобто ми п’ємо воду, забруднену власним сміттям);
3. Штрафи за таке незаконне вивезення сміття є великими, і місто змушене
платити значні суми з міського бюджету, що є коштами громади, які можуть піти
на інші соціально-економічні потреби Бібрки;
4. Стихійні сміттєзвалища на березі річки, на долинах, у придорожніх ровах, коло будинків – це свідчення
низького рівня культури людей, котрі забруднюють власне місце проживання;
5. Сміттєзвалище розташоване в 30 метрах від нового кварталу забудов;
6. Сміттєзвалище розташоване в охоронній зоні Бібрського ЛВУМГ, про що неодноразово попереджувано
місцеву владу, зокрема - про загрозу техногенної катастрофи в разі займання незаконно вивезеного сміття;
7. Часто частина сміття дорогою губиться й засмічує місто.
Потрібно змінювати ставлення містян до рідного містечка.
Отож продовжувати вивезення твердих побутових відходів на стихійне сміттєзвалище міська влада не може з
багатьох причин: таке сміттєзбирання є грубим порушенням законодавства; цим створюється екологічна
загроза для міста й прилеглих сіл; намарно витрачаються бюджетні кошти. Окрім того, є розпорядження голови
Львівської ОДА О. Синютки про укладання місцевими громадами угод на централізоване вивезення ТПВ ще від
червня 2015 року. Також Перемишлянська райдержадміністрація провела конкурс і визначила переможця
(розпорядження №259 від 7 жовтня 2015 року) на вивіз ТПВ з населених пунктів Перемишлянського району.
Усі села нашого району найближчим часом підпишуть договір на централізоване вивезення сміття, де тарифи
практично ідентичні до тих, які запропонувала фірма ТзОВ "Спецавтотранс-Львів". Проте у нашого партнера
сервіс кращий.
900 населених пунктів Львівської області уже організували таку роботу в себе (до прикладу, у Давидові, Водниках,
Старому Селі, Звенигороді), а Бібрка, як й інші населені пункти Перемишлянського району, наразі живе в минулому.
Міська влада зробила перші вагомі кроки до вирішення проблеми централізованого сміттєзбирання: проведено
громадські слухання, оголошено конкурс й визначено переможця, затверджено тарифи.
На сесії міської ради був присутній представник фірми-переможця ТзОВ "Спецавтотранс-Львів" Андрій Огоновський.
Він розповів, що підприємство надає послуги з вивезення сміття ще з 1998 року, обслуговує близько 30% мешканців м.
Львова та більшість населених пунктів Пустомитівського району. Із сусідніх сіл обслуговують Звенигород, Давидів,
Шоломию, Старе Село, Водники .
Андрій Огоновський пояснив, як відбуватиметься процес упровадження нової послуги. Угоди щодо вивезення сміття
підписуватимуть окремо з кожним домогосподарством та кожною квартирою (або багатоквартирним будинком).

Пільговикам надаватимуться знижки, вартість цих послуг також буде враховано при нарахуванні
субсидій . Приватним садибам стандартно пропонують бак для сміття об’ємом 120л . Вивезення
такого бака вартуватиме 40 грн.8 коп. на місяць (сміття вивозитимуть через тиждень). За
бажанням пропонуватимуть більший бак (240 літрів, але вартуватиме ця послуга 80 грн. 16 коп.).
Для багатоквартирних будинків пропонують 2 варіанти: від загальної площі (48 копійок за 1 м2 при
індивідуальному підписанні угоди) або від кількості вивезеного сміття від одного чи кількох сусідніх
багатоквартирних будинків (вивезення одного контейнера об’ємом 1,1 м3 коштує 83 грн. 18 коп. – у
цьому разі угоду підписує ОСББ, управитель будинку або уповноважена мешканцями особа). Оплату
послуг можна здійснювати у відділеннях «Укрпошти», державних та комерційних банків або через платіжні системи в
мережі Internet.

Представник також розповів про альтернативні варіанти: два приватні домогосподарства (у випадку
малої кількості мешканців) можуть брати один контейнер на двох до спілки – по 20 грн. 04 коп. із
кожного.
Усі цивілізаційні зміни, безперечно, несуть певні витрати. Нині ніхто не сперечатиметься, що не треба платити
за Інтернет, домашній телефон, поповнення мобільного, газ, енергопостачання чи інші послуги. Якщо ми хочемо
жити цивілізовано та прагнемо до Євросоюзу, мусимо зрозуміти, що такі зміни потрібні. Так, дешевше жити за
законами ХІХ століття, коли сміття викидали й на вулицю, але люди, які поважають себе і своє місто, ніколи не
заперечуватимуть проти чистоти. Буде дуже дивно бачити, коли до всіх навколишніх сіл їздитимуть сучасні
сміттєзбиральні машини, а мешканці Бібрки й надалі чекатимуть сигналу автомобіля ГАЗ-52.
Той, хто вболіває за своє місто та майбутнє дітей та внуків, не опиратиметься діям, спрямованим на
забезпечення чистоти. Людей, які не виробляють сміття, не існує, тому адміністративна комісія, створена при
Бібрській міській раді, особливо пильно стежитиме за незаконним викиданням сміття.
Міська влада сподівається, що кроки, зроблені для вирішення проблеми централізованого сміттєзбирання, скоро
дадуть вагомі результати. І наші діти подякують нам за прагнення побудувати для них чисте європейське місто.
Заступник міського голови Галина Папіж

Хресна дорога
Ідея відновити Хресну Дорогу виникла ще у 2013 році, під час молитовного сходження до каплички. Дерев'яні хрести
після довгих років перебування просто неба вже почали втрачати свою міцність,
стежка заросла корінням, вода вимила глибокі рови, тож було важко йти, особливо
старшим людям і дітям. Група молодих християн (більшість із яких входить до
спільноти «Жива Вервиця») вирішила організувати вертеп для збору коштів на
відновлення Хресної Дороги, яких потрібно було чимало. Сценарій вертепу вже був
готовий, костюми робили самотужки. Купили тканину, пошили одяг, вивчили ролі,
провели репетиції і на Різдвяні свята 2014-го вирушили до домівок бібрчан. На зібрані
пожертви навесні того ж року вдалося розпочати роботи на першій стації. Розчистили
місце під сходи і навколо хреста, перекинувши тонни землі власноруч, потім залили
обмостку, сходи і терасу. Наступної зими знову зібралися на вертеп і ходили з колядою
вже іншими вулицями, щоб донести радість Різдва Христового до якомога більшої
кількості містян. Зібрані кошти дозволили повністю завершити відновлення першої
стації, зробити другу й розпочати відновлення третьої. Було виготовлено кам'яні
хрести, і в основі кожного з них у кам'яній плиті висічено сцену з Хресної Дороги, яка
відповідає конкретній стації. Найбільш трудомістким виявилося укріплення схилу пагорба: необхідно було запобігти
зсувам ґрунту. На це пішло дуже багато зусиль і грошей, оскільки довелося залучати важку землерийну техніку. Роботи
проводилися до пізньої осені. Третій вертеп вирушив вулицями нашого міста вже цього року. За зібрані пожертви
плануємо завершити роботи на третій стації та рухатися далі. Складаємо щиру подяку всім жертводавцям, а також
чоловікам, які фізично працювали на відновленні Хресної Дороги, і жінкам, які їх годували, а також усім, хто
підтримує цю ініціативу в будь-який спосіб. Для більш зручного інформування про всі події, пов'язані з відновленням
Хресної Дороги, було створено відкриту групу в соціальній мережі Facebook.
Рахунок для збору пожертв: карта Приватбанку 4149 4378 6007 5595, видана на ім'я Леснік Іван Павлович.
Координатор о. Зеновій Телішевський
Іван Леснік

26 лютого відбулось засідання ІV-ї сесії Бібрської міської ради VII-го демократичного скликання
Присутні на засіданні –
Присутні депутати:
Баб’як А. В.
Білоусова О. З.
Грицило І.М.
Дмитрук І.В.
Довгаль О.В.
Івасів А.П.

17
чол., 1 не зареєструвався. Відсутні – 4 чол. Сесія розпочала роботу о 16.00 год.
Краєвський О.Й. (не зареєструвався)
СвіжакС.М.
Відсутні:
Крупка Р.С.
Федущак Н.К.
Пономарьов В.Ю.
Мудло Я.С.
Чабан Т.Є
Притула Р.Р.
Патецький І.С.
Чернятинський М.С.
Теленько С.Є.
Поберейко В.Д.
Шах Л.Т.
Царик Л.Я.
Рей М.В.
Швець О.П.

Спершу розглянули найбільш резонансні для громади питання:
1.
Про стан організації та перспективи надання медичної допомоги у Бібрській районній лікарні. Доповідав
Бібрський міський голова Гринус Р.Я., співдоповідач – завідувач поліклініки Бібрської районної лікарні З.Д.Струк.
Вирішили підтримати пропозиції Бібрської районної лікарні, щодо реорганізації надання стаціонарної медичної допомоги у
м. Бібрці як такі, що відповідають інтересам територіальної громади і перспективам розвитку охорони здоров’я району.

Підтримати листа-звернення Бібрського міського голови до Львівської обласної державної адміністрації,
Перемишлянської районної ради, Перемишлянської районної державної адміністрації з клопотанням про підтримку і
сприяння в реорганізації надання стаціонарної медичної допомоги у Бібрській районній лікарні на засадах,
викладених у зверненні колективу Бібрської районної лікарні від12.01.2016.
2.
Про неприпустимість скорочення ліжкомісць у Бібрській РЛ. Доповідав – член виконавчого комітету, депутат
районної ради Довгаль О.В.

Звернутись до департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації з проханням про
збереження ліжкомісць у дитячому відділенні Бібрської районної лікарні.
Звернутись до департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, голови Перемишлянської
РДА Танчина, Голови Перемишлянської районної ради з зверненням про неприпустимість будь-якого скорочення
ліжкомісць у Бібрській райлікарні
Надалі розглядали поточні питання.
3.
Про скерування мікропроектів, що подаються на конкурсний відбір (в межах обласного конкурсу мікропроектів)
Вирішили підтримати такі мікропроекти:
«Капітальний ремонт приміщень Народного дому в м.Бібрка (керівник проекту – Довгаль О.В.). Кошторисна вартість
- 192 587 грн., співфінансування з обласного бюджету - 96 289 грн, співфінансування з міського бюджету - 69 640грн,
співфінансування громади - 26 649 грн (роботами).
«Капітальний ремонт - встановлення енергозберігаючих вікон та дверей у Бібрському будинку дитячої та
юнацької творчості (керівник проекту - директор БДЮТ м.Бібрка В.Худа). Кошторисна вартість – 77 262
грн, співфінансування з обласного бюджету - 38 631 грн, співфінансування з міського бюджету - 33 533 грн,
співфінансування громади - 1 500грн (кошти) 3 598 грн (роботи).

«Капітальний ремонт освітлення території і огорожі в ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрка (керівник проекту директор ДНЗ «Сонечко» Є.В.Коцюмбас). Кошторисна вартість – 197 518 грн, співфінансування з обласного бюджету 98 759 грн, співфінансування з міського бюджету - 78 759 грн., співфінансування громади - 20 000 грн

«Капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення по вул.Грушевського у м.Бібрка (керівник проекту –
Федущак Ю.А.). Кошторисна вартість – 95 945 грн, співфінансування з обласного бюджету - 47 972 грн, співфінансування з
міського бюджету - 39 973, співфінансування громади - 0 грн., спонсорські кошти – 8 000 грн
«Придбання обладнання та інвентарю для дитячих майданчиків у ДНЗ «Сонечко» для нової групи (на.
вул.Шевченка) у м.Бібрці та в с. Шпильчині (керівник проекту – Федущак Ю.А.). Кошторисна вартість – 78 437 грн,
співфінансування з обласного бюджету - 39 218 грн, співфінансування з міського бюджету - 23 531 грн, співфінансування
громади - 15 687 грн (роботами)

Варто зазначити, що участь в обласному конкурсі мікропроектів є дуже вигідною для міста, бо дозволяє залучити для
вирішеня наших проблем 50% необхідної суми з обласного бюджету й дозволяє згуртувати громаду довкола спільних і
потрібних справ. Більш прогресивні громади давно й активно беруть участь у такому конкурсі. До прикладу –
Сокальський район подав цього року на конкурс понад 40 мікропроектів.
Усі мікропроекти дофінансовується громадою (це обов’язкова умова конкурсу). Але це не обов’язково мають бути
тільки гроші. У більшості мікропроектів співфінансування буде не лише грошима, а й роботами (тобто
громада має допомогти будівельникам виконати невелику частину робіт, до прикладу, демонтаж старих

дверей, фарбування підлоги, прибирання й вивезення сміття й т.і.). Також замість громади кошти можуть
внести спонсори. Сподіваємось, що всі наші мікропроекти переможуть і нам вдасться їх швидко та з користю для
громади реалізувати.
4.
Про набуття виконавчим комітетом Бібрської міської ради повноважень з державної реєстрації прав на нерухоме майно.
Вирішили надати виконавчому комітету Бібрської міської ради повноваження з державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та ввести посаду державного реєстратора речових прав на нерухоме майно в штатний розпис Бібрської міської ради на 2016 р.
5.
Про набуття виконавчим комітетом Бібрської міської ради повноважень з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань.
Вирішили надати виконавчому комітету Бібрської міської ради повноваження з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань. Ввести посаду державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань в штатний розпис Бібрської міської ради на 2016 р.
6.
Про підтвердження повноважень посадової особи Бібрської міської ради з надання нотаріальних послуг.
Вирішили надати виконавчому комітету Бібрської міської ради повноваження з вчинення нотаріальних дій на території Бібрської
міської ради. Підтвердити повноваження юриста Бібрської міської ради Качмарської Ірини Анатоліївни вчиняти нотаріальні дії на
території Бібрської міської ради, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування, покладені на неї рішенням № 20
виконкому Бібрської міської ради від 18.12.2015р.
7.
Про надання повноваження з ведення реєстрації місця проживання громадян на території Бібрської міської ради
Вирішили надати виконавчому комітету Бібрської міської ради повноваження з ведення реєстрації місця проживання громадян
на території Бібрської міської ради. Покласти обов'язки з ведення реєстрації місця проживання громадян на території Бібрської
міської ради на завідувача військовим обліком Шайб Ганну Михайлівну

Доповідали з цих чотирьох питань бібрський міський голова Гринус Р.Я., голова постійної комісії Бібрської міської ради з
повноваженнями у сфері депутатської діяльності, правових питань, інформаційної політики Івасів А.П.
Завдяки цим рішенням мешканці Бібреччини зможуть вирішити багато своїх справ, не їдучи в м. Перемишляни,
зокрема зробити все в приміщенні Бібрської міської ради. Отже, вже скоро в міській раді ми матимемо
реєстраторів речових та майнових прав на нерухоме майно, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань. Юрист вчинятиме нотаріальні дії на території Бібрської міської ради. Проводити
реєстрацію місця проживання громадян на території Бібрської міської ради буде завідувачка військового обліку
Шайб Г. М. Ці
нововведені посади будуть самоокупними й не будуть тягарем для міського

бюджету, а з часом навіть приносити дохід.
8.
Про внесення змін до штатного розпису Бібрської міської ради на 2016 рік.
Вирішили внести зміни до штатного розпису Бібрської міської ради на 2016 рік, затвердивши 14,25 штатних одиниць.
9.
Про встановлення та погодження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів на території Бібрської міської ради

Вирішили визначити надавачем послуг із вивозу твердих побутових відходів на території Бібрської міської ради ТзОВ
«Спецавтотранс-Львів» на основі рішення конкурсної комісії від 08.02.2016 р. терміном на 5 років.
Погодити тарифи для ТзОВ “Спецавтотранс-Львів“. Визначити, що у вартість послуг з вивезення побутових відходів
внесено вартість зі збирання, зберігання, перевезення та захоронення побутових відходів. Рівень рентабельності на послуги з
вивезення побутових відходів не повинен перевищувати 12 відсотків у цілому по підприємству. Нарахування оплати
проводитиметься згідно з постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових
відходів» №1070 від 10.12.2008р. за мінімальними нормами надання послуг із вивезення побутових відходів. Уповноважити
Бібрського міського голову Р.Гринуса підписати договір із ТзОВ “Спецавтотранс-Львів“ про надання послуг із вивезення
побутових відходів на території Бібрської міської ради.
10.
Про затвердження положення про електронну чергу до ДНЗ «Сонечко». Доповідав Бібрський міський голова Гринус
Р.Я., співдоповідачі -директор ДНЗ «Сонечко» Є.В.Коцюмбас, голова постійної комісії Бібрської міської ради з
повноваженнями у сфері соціальних питань, освіти, культури,молодіжної політики і спорту О.В.Довгаль.Вирішили проект
Положення про електронну чергу в ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрці розмістити на сайті Бібрської міської ради для обговорення і
внесення пропозицій. Керівництву ДНЗ «Сонечко» інформацію про чергу дітей у ДНЗ «Сонечко» розмістити до 1 квітня на
сайті Бібрської міської ради зі щомісячним оновленням (до 5 числа кожного місяця).
11.
Про оголошення 2016 року роком Івана Франка.
Оголосити 2016 рік роком Івана Франка та Уляни Кравченко у м.Бібрка.
До наступної сесії виконавчому комітету, постійним комісіям ради підготувати план заходів до відзначення ювілею Івана
Франка у м.Бібрці й утворити оргкомітет з ушанування пам’яті Івана Франка у м.Бібрці.
12.
Про звернення до Перемишлянської районної ради про виділення земельних ділянок для учасників АТО на території
Звернутись до Перемишлянської районної ради та Перемишлянської державної районної адміністрації про виділення
земельних ділянок для учасників АТО на території Бібрської міської ради за межами населеного пункту
Також було розглянуто заяви громадян.
У різному депутат Грицило І. запропонував міській раді звернутись до правоохоронних органів щодо незаконного збору
коштів підприємцем Краєвською О. на території Бібрської міської ради. Більшістю голосів пропозиція була підтримана.
Більш детальна інформація на офіційному сайті Бібрської міської ради.
Секретар Бібрської міської ради Федущак Н.К
Бібрська міська рада інформує громадян про те, що в квітні місяці ліквідовуються певні функції реєстраційної служби, в
компетенцію котрої входили реєстрація речових прав на нерухоме майно та реєстрація юридичних і фізичних осіб. Для
недопущення відсутності послуг та покращення якості їх надання, на останній сесії прийнято рішення про утворення посад
Державних реєстраторів при Виконавчому комітеті Бібрської міської ради. Це дасть змогу надавати послуги на місці (а не

їздити в райцентр, як це є зараз), підвищити якість та швидкість надання, а також дасть можливість наповнити
бюджет, бо ці посади будуть повністю самоокупними. Ми і далі продовжуємо роботу над збільшенням кількості та якості
переліку послуг, про що будемо інформувати громадськість.
Виконком Бібрської міської ради

Зареєстровано районну спілку ветеранів АТО
Наприкінці 2015 року на загальних зборах демобілізованих учасників АТО першої – третьої хвилі мобілізації на
Перемишлянщині ухвалено рішення про створення відокремленої спілки в складі Всеукраїнської спілки ветеранів
АТО.
Цими днями отримано документи про офіційну реєстрацію в органах Мін’юсту «Спілки учасників АТО
Перемишлянського округу». На загальних зборах, що відбулися в м. Перемишлянах, обрано голову спілки Кроншталя
Василя та координаційну раду з представників трьох « кущів», на які умовно поділили район.
Координатором Бібрського куща, а це по умовній лінії від с. Романів до с. Свірж по с. Любешка, обрано Бугару
Віталія.
Згідно зі Статутом спілки, основна мета організації - це захист соціальних прав та свобод учасників АТО та їхніх сімей,
а також активна участь у повсякденному соціально-політичному житті району. Спілка як організація не підтримує жодних
політичних партій, незважаючи на особисті політичні переконання її членів.
Члени спілки активно долучилися до волонтерського руху, у планах організації - сторінки в соцмережах, де буде
висвітлено діяльність спілки в повному обсязі.
Яртих Василь

До уваги мешканців Бібреччини! Оголошується акція "Вареники для
солдата". Поїздка в зону АТО запланована на 10 березня (координатор Василь
Яртих), тож просимо приносити вареники до 9 березня (конт. тел.: 097-9768764,
Оля)
Самооборона Бібрки просить громаду приносити допомогу для
українського війська у новий пункт збору в приміщення відділу соцзахисту населення (на площі
Національного відродження)
Потрібно таке:
√ продукти харчування: чай, кава, цукор, сіль, макаронні вироби, крупи, солене сало, смалець, цибуля, часник,
тушонки, печиво, сухарі, згущене молоко, сигарети, інші продукти тривалого зберігання
√ одяг: шкарпетки(натуральні), нижня білизна, рукавиці (робочі і резинові), футболки (чорні або камуфляжні),
теплі речі.
√ інші речі: батарейки (2А, 3А), одноразові станки для гоління, мило, зубна паста та щітки, паперові рушники.

Дописувачам «Погляду»
Шановні колеги! Закликаємо вас дотримуватися правил коректності і взаємоповаги. Ми толерували ваші напади, допоки ви не перейшли
межі. Будьте ввічливі. Оперуйте достовірною інформацією, а не суб’єктивними судженнями й образами, натяками, підозрами, здогадками,
прізвиськами. Зверніть увагу, ми пишемо тільки про факти, публікуємо документи.
Більшість мешканців вважає, що ви провокуєте конфлікти. Майте мужність визнати поразку й починайте конструктивно працювати як
опозиція. Нехай цитовані вами слова не розходяться з вашими вчинками: «У час тотальної недовіри одне до одного у нас вихід один – усім
суспільством довіритись Богу. Це означає самоорганізуватись, віддаючи перевагу цінностям, а не інтересам. Тобто не торгувати Правдою.
Обірвати ланцюг ворожнечі. Розчистити хащі, за якими сиротливо зіщулилася совість».
Радимо писати інформацію про зроблену вами роботу – так, як робили ми, коли були в опозиції. Бажаємо успіхів і правдивих текстів.
Редакція «Бібрських вістей»

До відома мешканців м. Бібрки. Комунальне підприємство «Рідне місто» створене Бібрською міською
Радою для вирішення комунальних проблем міста. На даний час нами очищено від побутового сміття найбільш
забруднені ділянки, а саме: колишній харчпром, колишній кінотеатр та навколишню територію колишньої школи.
Велике прохання надалі не засмічувати власну домівку. Будьмо свідомі, адже чисто не там, де прибирають, а там, де
не смітять.
Керівник КП «Рідне місто» Оксана Боднар
Тиждень боротьби з глаукомою
Із
5
до
12
березня
в
нашому
місті
проводитиметься
тиждень
виявлення
глаукоми.
В магазині «Оптика» по вул. Генерала Тарнавського з 10.00 до 17.00 безоплатно проводитимуть огляд і надаватимуть
консультації тим пацієнтам, у яких під час обстеження виявлено підвищення очного тиску. Телефон для довідок:
067-7932619
Лікар-офтальмолог Наталія Чемеринська

Сільськогосподарський ярмарок
Львівська
ОДА
спільно
з
сільськогосподарський ярмарок.

Бібрською

міською

радою

організовує

10

березня

Запрошуємо мешканців Бібреччини придбати сільгосппродукцію за цінами виробників. Ярмарок відбудеться на пл.
Національного Відродження.
Фермерам та іншим сільгоспвиробникам, що бажають долучитися до проведення ярмарку, прохання звертатись за
телефоном: (03263) 4-32-35 або на еmail: bibrka.rada@gmail.com
Бібрська міська рада

До уваги вірян
Шостого березня 2016 року о 10 годині в храмі УГКЦ м.Бібрка відбудеться Архиєрейська Свята Літургія, а
потім освячення пам'ятного знака проти алкоголізму, наркоманії та поганих звичок.

Вітаємо пані Любу й пана Романа Свах із
ювілеєм
Хай Вам живеться, як співається
І в юнь, і в старість життя нам в радість,
Бо кожен день живем з надій.
І в 30 років, і в 40 років,
І в 60 ми молоді
Бібрська міська рада

Потрібні швеї
Для організації швейного підприємства в
Бібрці оголошується набір 30-ти швей та
технолога (з обов’язками керівника). Вимоги до
швей: досвід роботи, старанність. Базовий оклад
4500 грн. Вимоги до технолога: досвід роботи не
менше 3-х років, відповідальність й організаторські
здібності. Базовий оклад 7000 грн. Резюме
прийматимуться у приміщенні Бібрської міської
ради (1-й поверх, КП «Рідне місто»).

