
Бібрська міська рада інформує. Розширення послуг, котрі надає виконавчий комітет 
Бібрської міської ради 

Із 4 квітня  виконавчий комітет Бібрської міської ради почне 
здійснювати частину функцій міграційної служби, зокрема:  

- реєстрація місця проживання;  
- реєстрація місця перебування; 
- зняття з реєстрації місця проживання. 
Це ще один крок назустріч громадянам, які проживають на території 

Бібрської міської ради та в сусідніх селах. 
Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак  

 

Бібрська міська рада ініціювала зустрічі з представниками Львівської ОДА 
1. Проблемні питання щодо «Народного дому» м. Бібрки 

Заступник начальника інженерно-технічного відділу Департаменту культури, національностей та 
релігій Львівської обласної державної адміністрації Ольга Колб провела огляд приміщення 
Народного дому м. Бібрка на предмет доцільності капітального ремонту. Стан приміщень 
визнано незадовільним.  

У лютому 2016 року було виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено 
державну експертизу проекту «Капітальний ремонт приміщень Народного дому в м. Бібрка 
Перемишлянського району Львівської області». Робота, проведена виконкомом Бібрської міської 
ради щодо спроб забезпечити хоча б часткове фінансування, визнана ефективною. 
Документацію скеровано у вищезгаданий Департамент на розгляд щодо можливості 
співфінансування даного об’єкта в поточному році. 
2. Проблемні питання щодо Бібрської районної лікарні 

 Минулого тижня відбулася зустріч із керівником Департаменту охорони здоров’я Львівської 
облдержадміністрації Б. Чечоткою. Від громади на зустрічі були присутні Бібрський міський 
голова Р. Гринус, головний лікар Бібрської райлікарні І. Курч та депутат Перемишлянської 
районної ради О. Довгаль.  Керівник департаменту оглянув нашу лікарню, дав високу оцінку 
стану приміщення й роботі персоналу. Також він пообіцяв сприяння у відкритті в приміщенні 
Бібрської райлікарні реабілітаційного центру для учасників бойових дій та у збільшенні штату 
бригади медицини катастроф у нашій лікарні. 

Заступник міського голови Галина Папіж  

 

КП «Рідне місто інформує» 
Ліквідовано стихійний смітник та чагарники біля дитячого майданчика коло Народного дому. 
Прибрано територію міського стадіону та прилеглу до нього ділянку. Велике прохання до всіх, хто відвідує 
стадіон, не залишати сміття. Такі дії кваліфікуватимуть як адміністративне правопорушення й 
каратимуть штрафом. 
Із міського кладовища  вивезено 5 автомобілів КАМАЗ сміття (тобто загалом близько 50 тонн). Очевидно, 
що це сміття накопичилось не за один рік. Велике прохання виносити сміття до місць централізованого 
збору, а не викидати будь-де. Також повідомляємо, що буде встановлено контейнери на окремі види 
сміття: лампадки, вінки, штучні квіти. Решту сміття, зокрема землю, траву, гілки просимо зносити до 
централізованих сміттєзбірників, обгороджених бетонним парканом. 
Також інформуємо, що найближчим часом планується 
проведення міської толоки. Про дату повідомимо додатково.  

Керівник КП «Рідне місто О. Боднар 
 

Ініціатива 
Мешканці будинків № 10,14 на вулиці 

Г.Тарнавського та депутат міської ради Поберейко В.Д.  
організували  прибирання території, де розташовано 
захисну споруду (бомбосховище).  

Для вивезення сміття надано автомобіль комунальної 
служби «Рідне місто».  

О. Касіян 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 31 березня 2016 рік випуск №16(93) 

Коротко про головне 



Про мікропроекти   
ПЕРЕКОНУВАТИМУ ЛЬВІВСЬКУ ОБЛАСНУ РАДУ, ЩОБ ПІДТРИМАЛА МАКСИМАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ 
МІКРОПРОЕКТІВ З ОКРУГУ  
11 березня завершився перший етап обласного 
конкурсу мікропроектів місцевого розвитку. 
Завдяки інформації, яку надав народний депутат 
України Тарас БАТЕНКО, можемо підбити перші 
підсумки. «Цьогоріч завдяки активізації громад 
округу подано рекордну кількість мікропроектів - 
191. Зокрема, Золочівський район – 86, 
Миколаївський район – 75, Перемишлянський 
район – 25, місто Новий Розділ - 5. Якщо розбити 
проектні пропозиції за пріоритетами, то 
отримаємо наступне: освітня галузь – 57, інші – 
48, Народні доми – 44, вуличне освітлення – 22, 
ДНЗ – 14, ФАПи – 6. Загальна вартість 
мікропроектів, поданих з нашого округу, 
становить 34 млн. 790 тис. грн. Заявки приймали 
до 11 березня. Зараз відбувається незалежна 
експертна оцінка заявок, на основі якої до 22 
квітня затверджується рейтинг проектів і скеровується пропозиція щодо обсягу фінансування 
мікропроектів, які набрали найбільшу кількість балів», - поділився інформацією Тарас БАТЕНКО. «Ще два 
роки тому бюджет на співфінансування мікропроектів становив 600 тис. грн., минулого року  -  10 млн. 
грн., а цього року виділили рекордну суму – 35 млн. грн. (можна реалізувати понад 600 проектів). 
Минулого року завдяки конкурсу мікропроектів в окрузі було реалізовано 21 проект (Золочівський район – 
16, Миколаївський – 2, Перемишлянський – 2, Новий Розділ – 1). Золочівщина подала чи не найбільшу 
кількість проектів на співфінансування, цього року завдяки пріоритетам програми є можливість подати 
багато інфраструктурних проектів, наприклад, таких, як освітлення вулиць та відкриття додаткових груп 
у дитячих садках», - сказав Тарас БАТЕНКО. Як зазначив народний депутат України, подібні зустрічі 
організовуватимуть й у інших населених пунктах округу, адже конкурс мікропроектів на 2017 рік стартує 
уже в жовтні цього року. 

За інформацією помічника народного депутата Тараса Батенка 
 

Активне дозвілля молоді 
Громадська організація «Молодь Бібрки» 26 
березня вкотре зібрала молодь і школярів  для 
веселого й корисного проведення часу. Цього разу 
запропонували всім охочим зіграти в 
психологічно-інтелектуальну гру «Мафія». Гра 
«Мафія» - це захоплююча рольова гра для групи 
людей, що зібралися разом. Гра вражає своєю 
складністю і простотою водночас, можливо, тому 
вона така популярна серед молоді.  Для гри 
потрібно зібрати гурт мінімум 10 осіб та 
додатково    ведучого. Із необхідних навичок — 
логіка, пам’ять, кмітливість, артистизм і вміння 
стратегічно мислити.  
Мешканці міста, знесилені від розгулу злочинного 
угруповання, усіма силами намагаються 
вирахувати чужого серед своїх, останні ж 
оголошують мирному населенню війну до повного 
знищення всіх порядних громадян — такий сюжет 

командної психологічної гри «Мафія». У приємній атмосфері, під чудову музику та в хорошому товаристві 
учасники намагалися викрити усіх "мафіозі" та врятувати мирних жителів , а в перервах цього 
масштабного завдання був 'coffee break', на якому всі змогли посмакувати солодощі та випити гарячого 
чаю, а також поділитися враженнями від гри, оскільки учасниками були як досвідчені гравці, так і ті, хто 
спробував свої сили вперше. Та, незважаючи на всю складність, навчитися грати в неї може будь-хто за 
п’ять хвилин. А от опанувати тонкощі й хитрощі гри вдається не відразу, бо досвід, як відомо, набувається 
з практикою. Тому організатори дякують усім, хто взяв участь у першій грі, і чекають охочих різних 
вікових категорій у наступних іграх! 
 Ініціатор і ведучий гри «Мафія» -  Любомир Дацко.  

Оксана Зінчук 
 
 

Рік Івана Франка й Уляни Кравченко в Бібрці 
28 березня відбулося перше засідання оргкомітету з відзначення Року Івана Франка й Уляни Кравченко в 
Бібрці. Напрацьовано проект програми святкування й, зокрема, план проведення Франкових фестин.  
Просимо внести власні пропозиції чи зголосилися допомогти в тій справі, яку добре знаєте. Окремо 
звертаємося з проханням долучитися до виставок старовинної вишивки, старовинних речей і світлин. 
Пишіть нам на bibrka.rada@gmail.com, oksanadovhal@gmail.com. Дякуємо за надані пропозиції.  
Дата проведення фестин -  29 травня 2016 р. 

Ольга Білоусова, Оксана Довгаль 



Сплять перші зайченята та пташенята і не відають, що десь поруч може 
тинятися хтось із запальничкою і підпалити суху траву... 

Більш детально про те, чому не можна спалювати суху рослинність: 
1) У дикій природі все передбачено так, щоб трава і чагарники росли після зими самі, 
без спалювань. У нашому кліматі трава перегниває за зиму і не є перешкодою для 
молодої порослі, а з часом перегнивають і гілки. Крім цього, гілки у траві - прекрасне 
місце для гніздування птахів. 
2) Ефект більш швидкого росту трави внаслідок випалювання є удаваним. Суха трава 
просто приховує спочатку молоді зелені пагони, і невипалені ділянки здаються сірими 
на противагу  почорнілим випаленим ділянкам, на яких  зелена трава добре помітна. 
3) Під час спалювання вже пробиваються трава, квіти. Чагарники починають свій 
активний вегетативний період - тобто ростуть, хоча неозброєним оком цього й не 
видно. Після спалювання виживає і першою пускається в ріст, заглушаючи ослаблену й 
майже знищену іншу флору, лише груба, невибаглива трава й бур'ян. Таким чином 
збіднюється видовий склад лугової рослинності і тваринного світу. 
4) Гине насіння рослин і самої трави над поверхнею землі й насіння під землею, на 
землі. 
5) Гинуть багато комах, їх личинки, лялечки. У вогні горять усі живі істоти - сонечка, 
жужелиці, дощові черв'яки й інші, що винищують різних шкідників саду та городу і 
беруть участь у процесі утворення ґрунту. Для дощових черв'яків зайвої сухої трави не 
буває. Її дружно і швидко 
переробляють, перетворюючи в 
найцінніше добриво, вносячи його 
в глибину ґрунту до коріння рослин 
й одночасно роблять ґрунт пухким, 
живим. Суха торішня трава - не 
сміття, а безцінне живлення, 

житловий будинок, умови для життя, створені самою природою. 
6) Випалювання сухого травостою викликає загибель кладок і 
місць гніздування птахів, гніздовий період яких починається на 
початку квітня. 
7) При підпалі трави гине вся корисна мікрофлора ґрунту, 
зокрема й та, яка допомагає рослинам протистояти хворобам. 
8) Трав'яні пожежі призводять до помітного зниження родючості 
ґрунту. Трав'яна пожежа не збільшує кількості мінеральних 
поживних речовин у ґрунті - вона лише вивільняє їх зі сухої 
трави, робить доступними для живлення рослин.  
Чорноземи в умовах постійного випалювання сухої трави просто 
не змогли б утворитися, оскільки не було б необхідної для їх 
формування  органічної речовини. 
9) У вогні можуть загинути і постраждати звірі: плазуни, 
земноводні, особливо новонароджені зайчата, їжаки та 
їжаченята, жаби. При сильній трав'яній пожежі гинуть практично 
всі тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту. 
Хтось згорає, хтось задихається в диму. 
10) Коли гине одна або багато ланок з усього біоценозу, екологічна 
ситуація може незворотно змінитися в гірший бік. Кожен звір, кожен жучок, метелик, жаба, кожна травинка й кожна 
квіточка складають єдине ціле в природі -  біологічний ланцюг. За оцінками вчених, в десятисантиметровому шарі   
ґрунту міститься близько 90% лугових екосистем. 
11) При весняному палінні можуть пошкодитися дерева, особливо їх коренева шийка - дуже вразливе місце  над 
землею. Дерева можуть просто згоріти, обгоріти від високої температури. Страждають молоді деревця (особливо такі 
вразливі породи, як дуб, клен, липа). Трав'яні пожежі завдають  шкоди узліссям, служать одним з головних джерел 
пожеж у лісах і на торфовищах. Навіть слабка й побічна трав'яна пожежа здатна призвести до загибелі молодих 
лісових посадок, створених для захисту полів від осушення, берегів від ерозії, доріг від снігових і запилених заметів і 
т.і. 
Пам'ятайте: на місці підпалу нормальне життя рослин і комах відновлюється лише через 5-6 років, а часто не 
відновлюється ніколи ... 

За матеріалами інтернет-видання http://plus.lviv.ua/ 
 

Адміністративна комісія повідомляє 
Зафіксовано факт викидання сміття на території міської ради водієм автомобіля ВАЗ 2104 
(державний номер 991-07ТВ). Пропонуємо водієві добровільно прийти до Бібрської міської ради 
й сплатити штраф (упродовж тижня). У випадку зволікання протокол буде передано до суду -  й 
тоді  доведеться сплатити штраф у кілька разів більший.  

 
Бібрська міська рада висловлює щирі 
співчуття  Любомиру Царику  у зв’язку з 
важкою втратою - передчасною смертю 
брата Андріана. 

Бібрська міська організація ветеранів 
висловлює щире співчуття голові 
організації Царику Ярополку Михайловичу 
та його родині у зв'язку з передчасною 
смертю сина Андріана. 



Самооборона Бібрки просить громаду приносити 
допомогу для українського війська у пункт збору в 

приміщення відділу соцзахисту населення (на площі 
Національного відродження) 

Наступна поїздка у зону бойових дій запланована на 
Вербну Неділю 

Потрібно таке:  
√ продукти харчування: вода питна (негазована), 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. 

Окрім того, у останній перед поїздкою тиждень буде організовано кулінарну акцію 
«ВЕЛИКДЕНЬ ДЛЯ НАШИХ ЗАХИСНИКІВ» 
Вся зібрана допомога буде доставлена бібрськими волонтерами в зону бойових дій (на 
цей раз плануємо їхати на Луганщину).  

 

 

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ, ЄДИНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО  ПОДАТКІВ. 
ВИКОНКОМ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОВІДОМЛЯЄМО ВАМ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ СПЛАТИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЄДИНОГО ПОДАТКУ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ. 
За несплату податків Ви, в першу чергу, несете відповідальність перед Законом, а також 

наносите збитки місцевому бюджету, а отже й нашій громаді. 
Пам’ятайте, що від вашого розуміння та дотримання вимог чинного законодавства залежить 

розвиток інфраструктури, благоустрій міста, соціальні виплати, вуличне освітлення та ін.   
Список підприємців, які не сплачують податки, або сплачують не в повному обсязі буде 

опубліковано. 
Виконком Бібрської міської ради.  

 

Подяка 
Народний дім м. Бібрка вдячний Бібрському міському голові п. Романові Гринусу (за сприяння 
транспортом) та працівникам КП "Рідне місто" Миколі Рею, братам Стаху та Володимиру Шпакам, Тарасу 
Гіргусу за зрізання кущів та спільне прибирання з працівниками Народного дому 
території подвір'я біля Народного дому та приватних будинків.  

В.о. директора НД Наталія Свіжак 
 

Літературник 
У суботу, 2 квітня, о 19.00 у приміщенні актової зали Бібрської музичної 
школи відбудеться літературник (літературний вечір) за участю Роксолани 
Жаркової та Орисі Біленької. Запрошуємо всіх охочих відвідати цікавий 
захід.  
 Вітаємо з днем народження музичного 
керівника Ларису Миколаївну Хомутник. 
Бажаємо радості, любові, наснаги, 
натхнення і Божої благодаті. Нехай завжди 

панує щастя і достаток, хай Ваші 
очі будуть завжди молоді, душа 
нехай радіє кожній миті, а Ви 
цвітіть, цвітіть, цвітіть, цвітіть.  

З любов’ю та повагою колектив 
народного жіночого хору "Горлиця". 

 

Кооператив "Агрофрут" (с. Підгородище) 
запрошує на роботу помічника агронома, 
працівників на посадку, збір, прополювання, 
насаджування полуниці та інші польові роботи; 
тракториста (помічника), охоронця. Вимоги:  
бажання працювати, чесність, порядність. 
Переваги роботи в кооперативі: • Достойна 
оплата праці; • Можливість отримання соціальної 
допомоги; • Робота вдома біля рідних, а не 
нелегальна за кордоном. Звертайтеся за 
тел.: 097 937 05 61 Олег 

 


