
Протягом останніх тижнів члени Самооборони Бібрки, осередок УГА та Спілка ветеранів АТО  
провели роботу зі збору продуктів та теплих речей. До благодійних заходів активно долучилися 
мешканці сіл Розсохи, Свірж, Підгородище. Окрема подяка сільському голові Свіржа Серняку І.М., 
отцю Дмитру (с.Підгородище), мешканцям с. Лани – 1000 грн. На жаль, жителі Бібрки не проявляють 
такої активності, незважаючи на те, що в самому центрі міста для зручності організовано пункт 
збору допомоги для бійців АТО у відділі соціального забезпечення. Проте дякуємо окремим активним 
мешканцям міста – Заставній Б., котра організувала збір продуктів по вул. Стуса,  Мотичаку М.М. - 
400грн, підприємцям міста Кричковському І.Я. – 1000 грн. та Авраменкові О.Г., меру м.Бібрки 
Гринусу Р.Я. та Ружніцкому О.А. за допомогу в перевезенні. 

Картоплю, буряк, моркву, капусту та цибулю довозили у волонтерський центр HAND MADE по-
львівськи для дегідрації та виготовлення сухих борщових та супових сумішей. Від волонтерів 
Бібреччини для даного кулінарного цеху було закуплено капусту та спецій на суму 700грн. Оскільки 
сушильні шафи використовують велику кількість електроенергії, ми не залишись осторонь та 
офірували по 1000грн. на даний цех та на філію у с.Зимна Вода. 

Важко повірити в те, що в самому центрі м.Львова на вул.Сербській, 7 у невеличкій однокімнатній 
квартирі (квартира надана одним із відомих співаків) щотижня переробляється більше 1-ї тонни 
продуктів. Там у вільний від роботи час щодня працює ціла команда добровольців-волонтерів, двоє з 
них -  бібрчанки Ольга та Уляна. Тут виготовляють сухі борщові та супові суміші, вітамінні чаї, суміші 
каш, набори для узвару та ін. Вигода очевидна, бо для довозу на Схід сирих овочів необхідно було б 
везти їх фурою, а такий самий об’єм уже сухих сумішей можна довезти бусом і доправити їх на саму 
передову. Крім того, сирі овочі ще необхідно обробити та приготувати, а одного пакету сухої суміші в 
основному досить на 10л окропу: 20-30хв -  і можна вживати. Це дуже зручно, особливо на 
передовій, коли немає часу на приготування, а ще якщо заправити 1-2 банками тушонки – виходить, 
як удома, та основне – жодної хімії.  

Особлива подяка пасічникам м.Бібрки, а саме Чемеринському Володимиру, Рядовому Ігорю, 
Гуменчуку Миколі та Данилишину Богдану за мед (7л), що є основним інгредієнтом  для виготовлення 
вітамінно-мінеральної суміші, яка актуальна в  зимово-весняний період, незважаючи на те, що за 
погодними умовами літо було не медоносне. Ці суміші (мелений імбир, лайм, курага, родзинки та 
інше) виготовлять та розфасовують наші колеги-волонтери з HAND MADE по-львівськи.  

Вдячні господиням Бібреччини, які організувалися для ліплення вареників для 27-ї поїздки на 
Донеччину. 

Також з інформацією про поїздки та підготовку можна ознайомитись на сторінці мережі Фейсбук 
«Українська Галицька Асамблея – Бібрка», членами якої є багато депутатів та самооборонців Бібрки. 

Сьогодні самооборонці вирушили в чергову волонтерську поїздку в зону бойових дій. Звіт - у 
наступному випуску 

Олександр Швець 

 

  Шевченкове свято у Бібрці.  
У неділю, 6 березня, у приміщенні актового 

залу Бібрської школи відбулося вшанування 
пам’яті Т.Г.Шевченка. Свято розпочалося з 
виконання Гімну України в супроводі духового 
оркестру Бібрської музичної школи. Концертна 
програма була змістовною і цікавою. У ній 
взяли участь різні колективи: Народний 

оркестр (керівник Галина Серкез), ансамбль бандуристів (керівник Катерина Чабан), народний 
жіночий хор "Горлиця" (керівник Лариса Хомутник), народна хорова капела "Бібрчани" (керівник 
Михайло Наконечний), ансамбль пісні і музики "Кладочка" (керівник Іван Дікало), дівочий 
ансамбль "Мальви" (керівник Люся Сурмач), солісти-виконавці (керівник Надія Добуш) та 
театральний колектив (керівник Наталія Свіжак). Концерт відбувся  на духовному піднесенні, 
але прикро одне, що дуже мало наших бібрчан відвідують такі заходи. особливо, коли це 
стосується такої величної постаті, як Т.Г.Шевченко. Також бажаємо у майбутньому підтримувати 
наших аматорів, які зберігають нашу культуру й національні традиції.  

Білоусова О.З. 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 10 березня 2016 рік випуск №13(90) 

Самооборона інформує 
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Як вирішується проблема 

Каналізування 
вулиць 

67,5 % Завершено проект каналізування частини вулиці Галицької 
(проект допрацьовано, за меншу суму прокладено на 100м більше 
трубопроводу з переходом на праву сторону вул. Галицької), 
подано на обласні програми співфінансування каналізування вул. 
Кривої, ведеться розробка документації для  каналізування інших 
об’єктів 

Ремонт міських 
доріг 

67,5 % На цей рік запланований поточний ремонт вул. Івана Франка та 
капітальний ремонт вул. С.Крушельницької. Також ведуться 
роботи щодо поточного ремонту інших вулиць м.Бібрки 

Ремонт Народного 
дому «Просвіта». 

46,5 % Розроблено та відновлено проектну документацію щодо 3 етапів 
будівельних робіт Народного дому «Просвіта». 2 проекти подані на 
обласну програму для співфінансування, 1 -  на конкурс 
мікропроектів 

Роздільне збирання 
сміття і 

встановлення 
сміттєвих баків 

43 % Повністю завершені всі юридичні процедури із впровадження 
даної послуги на теренах Бібрської міської ради. Найближчим 
часом очікуємо початку вивозу сміття з приватних 
домогосподарств, багатоквартирних будинків та підприємств і 
організацій 

Встановлення 
пішохідних 
світлофорів, 
обмежувачів 
швидкості, 

оглядових дзеркал 

37 % Ведеться робота щодо впорядкування схеми руху  
автомобільними дорогами місцевого значення. У січні було знято 
заборону щодо руху центральною вулицею Тарнавського, що 
значно спростило життя бібрчан та водіїв транзитного легкового 
транспорту. Відреагувавши на звернення, міська рада доручила 
КП «Рідне місто здійснити низку заходів щодо  впорядкування 
дорожніх знаків, зокрема -  заміну суперечливих, встановлення 
нових, реконструкція старих знаків. Зараз триває процес 
закупівлі дорожніх дзеркал безпеки руху, які будуть встановлені 
на найбільш небезпечних ділянках доріг у місті. Щодо світлофорів 
та обмеження швидкості – Бібрська міська рада на даному етапі 
не має змоги встановлювати знаки на автодорозі Львів-Івано-
Франківськ-Мукачево, бо дорога не перебуває на її балансі. 
Відповідні листи вже надіслано в Службу автомобільних доріг 

Ремонт очисних 
споруд 

33 % Ведуться проектні роботи. Тривають консультації з державними 
та міжнародними організаціями про можливість 
співфінансування даних проектів. Вони надзвичайно затратні 
для міста. 

Реконструкція 
приміщення 
колишнього 
кінотеатру 

30 % Кінотеатр перебуває в оренді в Ю.Білецького до середини літа. 
Після цього місто зможе здійснювати певні кроки для вирішення 
проблеми будівлі.  

Освітлення вулиць 24 % Активно ведеться робота з упорядкування, ремонту та 
вдосконаленню системи зовнішнього освітлення м.Бібрка та 
с.Шпильчина. Встановлюються нові енергоощадні лампи, 
замінюються світильники та кабелі. Іде встановлення 
світильників у тих місцях, де їх раніше не було. На обласний 
конкурс мікропроектів подано повну реконструкцію освітлення 
вулиці Грушевського 

Ремонт резервуара 
води 

20,5 % Ремонт резервуара був завершений минулого року. Зараз триває 
робота щодо  можливості запуску даного резервуару  шляхом 
побудови  нового водогону -  від водозабору до резервуару. 
Запуск  дасть можливість забезпечити безперебійне і з 
відповідним  тиском подання води. 

Міський 
спортивний 
майданчик 

(тренажери, футбол, 
волейбол, баскетбол). 

18 % Буде встановлено тренажерний майданчик на території БЗОСШ. 
Також подано на конкурс документацію на встановлення 
майданчиків по вул. Шевченка в Бібрці та в с.Шпильчині. 
Ведеться робота над можливістю встановлення універсального 
спортивного майданчика на території БЗОСШ 



Що ще зроблено 
1. Впорядковано роботу Виконавчого комітету Бібрської міської ради. Покращено сервіс 
надання послуг. Збільшено кількість послуг для мешканців. Найближчим часом планується 
введення нових послуг. 
2. Ведеться розробка нового генплану м.Бібрки (оскільки генплан, зроблений попередньою 
владою, виготовлено з грубими помилками).  
3. Зроблено перші кроки для створення Стратегії міста Бібрки на найближчі 5 років. 
4. Створено нову комунальну службу, яка займається благоустроєм міста. Мешканці Бібрки вже 
відчули позитивний ефект від їхньої діяльності. 
5. Подано заявки на співфінансування по проектах будівництва та ремонту об’єктів м.Бібрки. 
6. Подано 5 мікропроектів від громади на участь в Обласному  конкурсі. 
7.  Розроблено проект Положення про електронну чергу для ДНЗ «Сонечко». З 1 квітня 
заплановано запуск електронної черги. 
8. Ведеться робота з наповнення місцевого бюджету та розробка методів збільшення 
надходжень. 
9. Ведеться впорядкування землеустрою міста (зокрема й по занедбаних об’єктах) та по об’єктах 
комунальної власності. 
10. Поетапно відновлюється занедбане приміщення міської ради: зроблено ремонт кабінету, де 
розташований архів (за кошти благодійників), ведуться ремонтні роботи в інших приміщеннях.  
11. Поступово виплачуються залишені нам борги (виплачено борги за ремонт вул. Грушевського 
– 52,8 тис. грн.; ремонт фасадів – 42 тис. грн., ліхтарі на «Хресну Дорогу» - 11 тис. грн.; Ремонт 
даху «Просвіти» - 44,8 тис. грн.). Загалом погашено заборгованість на суму понад 150 тис. грн. 
Ведуться переговори про відтермінування та реструктуризацію інших боргів. 
12. Відбуваються переговори з потенційними інвесторами. 

Бібрський міський голова Роман Гринусринус  

 

Подяка 
Висловлюємо подяку депутатові Бібрської міської ради Роману Крупці за ініціативу та 

докладання великих зусиль щодо проведення централізованого водопостачання. Також подяка 
меру міста Бібрки Романові Гринусу, який придбав і доправив бетонне кільце та допоміг у 
вирішенні проблем, що виникли. Дякуємо всім активним господарям, які долучилися до роботи. 
Творчої Вам наснаги !  

Мешканці вулиць Лесі Українки та Лугової. 

Вирішення 
проблеми 

безпритульних 
тварин 

17 % Вирішення проблеми залежить від  підприємства КП «Лев», яке 
єдине у Львівській області займається гуманним вирішенням 
питання безпритульних тварин. Бібрська міська рада подала 
запит до даного підприємства. На жаль, зараз там відбувається 
реорганізація. Слід додати, що стерилізація доволі затратна, але 
місто найближчим часом урегулює цю проблему.   

Ремонт дахів 
комунальних 

будинків. 

15,5 % Опрацьовуються технічні і юридичні можливості здійснення 
даних робіт. Запрошено експертів для консультацій щодо 
вирішення цього питання. 

Введення штрафів 
за порушення 

правил утримання 
прибудинкових 

територій. 

13,5 % Бібрська міська рада прийняла «Правила благоустрою м.Бібрки». 
Також створено адміністративну комісію, яка має повноваження 
накладати штрафи згідно з чинним  законодавством України. 

Створення системи 
електронного 
врядування 

10,5 % Створено офіційний сайт Бібрської міської ради, де всі охочі 
можуть ознайомитися з роботою ради, Виконавчого комітету. На 
ресурсі є інформація про  життя міста. Мешканці мають змогу 
зробити електронний запит, що і є першим кроком до реалізації 
концепції електронного самоврядування. Працюємо в даному 
напрямку покроково, зокрема, уже подано проектну 
документацію в ЛОР для співфінансування створення кабінету 
надання адмінпослуг. 

Виготовлення 
проекту і 

відновлення 
водопостачання 
с. Шпильчина. 

10,5 % Виготовляється проект побудови водогону, який дасть можливість 
запустити резервуар. 

Пам'ятник І. Франку 
й Уляні Кравченко і 

благоустрій 
прилеглої території 

7 %  На обласний конкурс подано заявку на співфінансування 
будівництва пам’ятника (80% з обласного бюджету). Також ідуть 
роботи над завершенням технічної документації на виготовлення 
пам’ятника та планування території парку біля нього. 

Міський 
громадський туалет 

 Фахівці проводять роботу щодо визначення можливості побудови 
чи реконструкції міських громадських туалетів.  



Голос народу                                      А грошики то капали… 
 Подається в оригіналі 
Хоч-не-хоч, а О. Черешня та інші фрукти та ягоди з вашого поля заставляють відписувати на ваші 

«тактовні» статті. Вмієте ж «переводити стрілки» в сторону «противників».  
Коли будували пам’ятники Небесної Сотні в інших селах, ви були зайняті чимось важливішим для 

вас. Може, антимайданом, або служінням регіонській владі ? А хочете, щоб «нові» за три місяці і 
пам’ятник поставили, і тротуари, які за вашого «володарювання» зруйнували і не відновили. А ще 
подружіться з математикою і обрахуйте метраж знятої і вкладеної бруківки. 

А з пам’яттю таки щось не те. Всі знають, що колишній мер живе в тому самому будинку, що і ті 
депутати з «Самопомочі», яких одних зі всього будинку критикують за прапор.  Йому ви «по блату» 
дозволили не побачити того прапора. А може  в Бібрці «Батьківщина» , чи регіони мають  якісь другі 
прапори? Одне – трубити у весь голос про любов до України, друге  грати під «регіонську дудку». 
Бібрка вже аж стогнала від тої «любові». 

Фальшиво закликаєте до культури спілкування, а самі даєте прізвиська, розповсюджуєте брехню. 
Про якусь озлобленість одиноких пишете, а з вашої писанини агресія «аж пре». Може тому, що як 
кажуть в народі, «вже ся ввірвало», а тоді грошики капали. Тільки за каналізацію хотіли запхати до 
кишень тисячі людських грошей. То і пахне ваша газета брехнею та безкультурщиною. 

А чи не краще було б вам поступити так, як на других виборчих дільницях, де переможені 
привітали переможців і не мішають працювати. Але ж то в цивілізованому світі.  

  Остап Бібрак 
Займіться роботою 

Шановні опоненти! Добрий лік проти відчуття образи – робота. Пишіть про зроблене. Займіться собою, своїми 
родинами, своїми прапорами, своїм патріотизмом.  

Щодо прапора : «Самопоміч» кілька разів уже міняла прапор. Може, фотографові-патріоту з іншої партії спробувати 
хоча б один раз долучитися до спільних справ, які стосуються будинку (навіть щодо зміни прапора України, а не прапора 
імені однієї родини?).  

Не хвилюйтеся. Прапор замінено, як і завжди. Просто в такій ситуації справжні патріоти допомагають або 
долучаються до справи, а не зловтішаються.  

PS.  Зважаючи на те, що березень – місяць пам’яті Р. Шухевича, вивішено прапор УПА. Колись Головнокомандувач 
написав такі слова: «Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди, здобуде її тільки ціла Україна». 
Так що до роботи, панове. 

Олег Довгаль 
 

10 березня о 18.00 на Кобзаревому майдані відбудеться панахида на вшанування 
пам’яті Тараса Шевченка. Запрошуємо бібрчан долучитися до заходу. 

 

"Щиро вітаємо з Днем народження :Тимків 
Лідію Євстахівну,Коваль Степанію 

Михайлівну,Дацко Любов 
Володимирівну та Криву Марію 
Ігнатівну"  

Хай здоров'я, радість і достаток, 
Сиплються, немов вишневий цвіт 
Хай малює доля з буднів свято, 

І дарує Вам багато літ! 
З найкращими побажаннями колектив 
терапевтичного відділення Бібрської РЛ 

 

Шановні мешканці приватних будинків ! 
Бібрська міська рада, згідно з рішенням  Виконкому №24 
від 16.02.2016р, пропонує Вам укласти прямі договірні 
відносини зі спеціалізованою компанією ТзОВ 
«Спецавтотранс- Львів», яка проводить свою діяльність 
(контейнерний  збір твердих побутових відходів). 
 на території Бібрської міської ради.  

Пластикові євроконтейнери ємністю 120л та 
240л встановлюються безкоштовно та перебувають 
у власності підприємства. Забір контейнера проводиться 
один раз на два тижні. 
Мінімальна кількість заборів становить 2-3 рази на місяць. 
Середня вартість оплати в місяць: контейнера 0,12мЗ 
становить 40,10 грн. , контейнера 0,24мЗ. - 80,20 грн. За 
довідковою інформацією просимо звертатися до 
представників фірми. м.Львів вул.Водогінна 2, каб. 206 тел. 
(032)241-84-36,(032)244-45-78 office@sat-lviv.com.ua  
098-084-97-62 Роман.  
067-371-29-09 Андрій. 093-052-02-30 Богдан. 

Адміністрація ТзОВ «САТ-Львів» 
 

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»). 

 


