
27 березня ми святкуємо особливий 
день, коли гра перетворюється у 
справжнє життя, - Міжнародний день 
театру. У неділю, 26 березня, у 
Народному домі м.Бібрки бібрчани мали 
можливість переглянути виставу 
«Омелян Ковч», яку підготував 
Народний аматорський колектив 
районного Народного дому (керівник - З. 
Козак). 

Учнівський парламент Бібрської ЗОШ 
разом із президентом школи Д.Смиком 
відвідали це дійство, яке справді 
вартувало уваги та пошани. Адже саме 
такі заходи формують у молоді 
світогляд, розповідають про минуле нашої країни та спрямовують на правильну життєву дорогу.  

Керівник інституту інформації УП Марія Чабан  
 

ВІЧНА ШАНА  КОБЗАРЕВІ 
Він був – як легенда, як притча, 
І слава витала над ним, 
Але ж бо, хоч повен величчя, 
Для нас він лишився земним. 

Такими поетичними рядками розпочали ведучі ( 
Лукасевич В., Цудна Н., Кохалик Д.) свято «Вічна шана 
Кобзареві» в Бібрському Будинку дитячої творчості  

Учасники гуртка художнього слова виступили з 
літературною композицією «Шевченкова доля». Вони 
відтворили нелегкий шлях поета в спогадах його матері 
(Воловець М.), баби повитухи ( Скалоцька С.), 
батька(Цішецький Є.), сестри Катерини ( Кіс Р.). Роль 
Т.Шевченка виконав Мартинюк Р. Майстерно гуртківці 
інсценізували уривок із твору Чередниченка «Як Тарас до 
стовпів ходив» ( Тарас – Дзедзюх М., Оксана – Кузь М.). 

Бурхливими оплесками оцінили читання поезії про Шевченка  наймолодших учасників свята – 
вихованців студії ранньоестетичного виховання. 

На сцені знову учасники гуртка художнього слова із поетичною композицією за творами Кобзаря. 
Це «Шевченкові Мадонни». Одна за одною з`являються жіночі постаті: Катерина( Кіс Р.),  Наймичка ( 
Чабан М.), Лілея ( Притула Н.), Тополя ( Керницька У.).  Актуально звучала поезія «Розрита могила», 
яку інсценізували Притула О., Кохалик Ю,Закалик М., Кузів А. 

Учасники  читали твори Тараса Григоровича Шевченка, вірші про Т.Шевченка, також виконували 
пісні на слова Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати», « Зоре моя вечірняя», « Не тополю високую». 
Хочеться відзначити вихованців БДЮТ м. Бібрки Стойко Іринку, ансамбль «Вишиванка»,  Рущака 
Богдана,Савку Наталію, Струк Галину, які з любов’ю і пошаною до поета  виконали  пісні на слова 
Шевченка.  Особливої уваги заслуговує  театральна постановка учнів 8 класу БібрськоЇ ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. Уляни Кравченко - композиція «Участь Шевченка в Кирило-Мефодіївському товаристві». Діти 
відтворили атмосферу тогочасної епохи, коли царська влада переслідувала українську інтелігенцію.  
Саме патріотична діяльність товариства, у якому велику роль відігравав Шевченко, була загрозою для 
царської Росії. У композиції діти показали арешт Тараса Шевченка  та його однодумців. Яскраві 
костюми та декорації відтворили настрій епохи романтизму. 

Рядки Шевченка супроводжують нас протягом усього життя. На будь-яку життєву подію готові 
відгукнутися вони ніжністю чи гнівом, наснагою чи тихою зажурою. Пізнавати Шевченка - це 
пізнавати історію нашого народу. Пізнавати Шевченка - це невтомно працювати й наближатися до 
торжества добра над злом, духовного очищення. 

Директор БДЮТ Віра Худа 
 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 30 березня, 2017 рік випуск №62 (139) 

Омелян Ковч – взірець для всіх поколінь 



ДО 550-РІЧЧЯ НАДАННЯ БІБРЦІ МАҐДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА: ЧАС.  ПОДІЇ. ЛЮДИ 
З Україною в серці: до 100-річчя від дня народження Олекси Горбача 

Продовження. Початок у попередньому числі газети 
У гімназії Олекса здобув добрі знання завдяки трьом чинникам 
Гімназисти філії були переважно селянські діти, які, прибувши до міста, 

вникаючи в його будні, гостріше відчували соціальну й особливо національну 
несправедливість. Це їх гартувало й надавало «зрадикалізованого тону», «у їх 
поведінці, — як зазначав О.Горбач, — підштовхувало до гуртування і 
групування за національною ознакою». «Постійна загроза бути побитим за свої 
мазепинки, - заакцентовує О.Горбач, — навчила «доїжджаючих гімназистів» 
(хлопців із села - авт.) триматися гуртом і беззастережно постояти за всякого 
нападеного товариша». Національний дух професорів української гімназії 
сприяв поглибленню національної свідомості у гімназистів — «філіянтів». Як 
наслідок такого стану справ у філії на початку 30-х pp. «старші класи гімназії, 
— зазначає О.Горбач, — були чи не вповні охопленні підпільним Юнацтвом 
ОУН». О.Горбач опиняється в його середовищі, поринає в роботу: читає 
підпільну літературу (Бюлетень КЕ ОУН, «Юнак», «Сурму»), бере участь у 
конспіративних сходинах, які, здебільшого, відбувалися на Високім замку чи в 
парках, вивчає «Декалог», «44 прикмети націоналіста», платить членські внески. 
Гімназисти, які належали до юнацтва ОУН, групувались у «п'ятки» (п'ять учнів) 
- організаційні комірки, через які проводилась уся робота. Такий стан речей не 

міг не впасти в око поліції. Новопризначений директор філії І.Бабій «взявся до драстичних 
протизаходів супроти гімназійного підпілля». Багато гімназистів старших класів було звільнено, інших 
переведено до гімназії на периферію, педагогів, що протестували проти таких дій директора Бабія, — 
викинуто з посад, по всіх класах понасаджувано інформаторів із числа застрашених учнів (До речі, 
пізніше, коли І.Бабій був уже директором «головної гімназії», за ці та інші подібні дії ОУН засудила 
його на кару смерті, і вирок було виконано). Із ситуації, яка склалась у «філії», О.Горбач вийшов 
таким чином: «Директор Бабій при особистій ревізії виявив у мене, — згадує він, — крім летючки 
(листівки - авт.), ще й «Сурму», яку я саме мав звернути своєму п'ятковому. Він (директор - авт.) взяв 
з мене слово чести, що поки я в гімназії, то не буду робити «дурниць». У 1936 році О.Горбач закінчив 
гімназію і в цьому ж році став студентом гуманістичного (згодом філологічного) факультету 
Львівського університету. 

«Нові контакти з «Юнацтвом» зав'язались у мене, — біографує О.Горбач, — щойно тоді, коли я 
опинився на університетській лаві». І ці стосунки привели його до Бригіток - сумнозвісної тюрми у 
Львові, а приводом був шостий конгрес СУСОПу, делегатом якого, як студент університету, був 
О.Горбач. «При арешті, — констатує він, — вручили кожному членові конгресу «постановєнє» про 
слідче ув'язнення до двох місяців (потім акуратно прольонговане) з цілим лісом параграфів про 
приналежність до ОУН, про «одерванє ченсьці цалості паньства» і т.д.». Від Бригіток О.Горбача 
звільнила Друга світова війна, яку розпочала нацистська Німеччина проти Польщі. В міру 
наближення канонади до Львова, польські «гонористи» м’якли, і зрештою 12 вересня він залишає 
«гостинну» браму Бригіток, відсидівши в її «келіях» півроку. Олекса чимхутчіш залишає Львів і пішки 
прямує на Схід - там, за ЗО км його родинний Романів. Тут, у рідному селі, зустрічав «визволителів», 
яких селяни справді щиро вітали після польського «пся креф, кабанє». Час показав, що окупант 
окупанта вартий. 

(Продовження в наступному числі) 
Тарас ШАХ, м. Бібрка 

 

Про тарифи на воду 
КП “Бібрський комунальник» інформує, 

що рішенням сесії Бібрської міської ради 
від 10.02.2017 № 565 затверджено тарифи 
на послуги з водопостачання та 
водовідведення. Вартість водопостачання 
становить - 13,45   грн., водовідведення – 
12,55 грн. Проведені розрахунки, 
затверджені усіма необхідними 
інстанціями. Доводимо до Вашого відома 
те, що тарифи в             м. Бібрці не 
переглядалися з 2011 року (єдине місто у 
Львівській області, яке не переглядало 
тарифів за останні 6 років). Основними 
складовими формування вартості 
водопостачання та водовідведення є 
електроенергія (зросла у 2,6 раза) та 
мінімальна зарплата (зросла у 3,5 раза), які 
становлять 80% вартості надання послуг. 

За останній час проведено заходи щодо здешевлення складових тарифу: удосконалено систему 
електропостачання основних технічних споруд, проведено будівництво та модернізацію магістралей, 
скорочено штат працівників.  Дані дії дали значну економію, з урахуванням якої був виведений 



даний тариф, який, нагадуємо, погоджений усіма інстанціями, що здійснюють контроль. Також 
хочемо поінформувати, що з 2011 року у зв'язку із заниженим тарифом за КП «Бібрський 
комунальник» накопичився борг, який становить майже 800 тис. грн, тому існує ризик блокування 
діяльності підприємства,що спричинить припинення водопостачання та водовідведення в м. Бібрка. 

Також інформуємо про те, що фактично близько 70 % мешканців міста отримують субсидії і, 
відповідно, не відчують підняття тарифів (обо́в'язковий платіж залишається в розмірі 12 грн). Крім 
того, Бібрська міська рада затвердила компенсацію тарифів для населення на водопостачання та 
водовідведення в розмірі за 1 м3 – 4 грн., а отже, вартість водопостачання становитиме 11,45 грн., 
вартість водовідведення становитиме – 10,55 грн. Слід також зазначити: чим більша кількість 
населення, тим нижчі тарифи, тому у великих містах ціна нижча.  

У таблиці для порівняння наведено тарифи найближчих до нашого містечка міст - Ходорова та 
Перемишлян. 

*-інформація Перемишлянської районної газети «Перемишлянський край» від 23.03.2017р.  
Підняття тарифів завжди болісно сприймається споживачами. Щодня ми бачимо, як зростають 

цінники в магазинах, як зростають тарифи на газ, світло, зростає вартість паливо – мастильних 
матеріалів, проїзд у громадському транспорті. Підвищення тарифів на послуги з водопостачання та 
водовідведення – це необхідність. Просимо з розумінням поставитися до підвищення тарифів, адже 
без ринкової вартості послуг водопостачання та водовідведення місто може залишитись без води. 

Заступник Бібрського міського голови Галина Папіж 
 

Про стан водопровідних мереж 
КП «Бібрський комунальник» повідомляє, що станом на 2017 рік на балансі підприємства перебуває: 

Водопровідні мережі: 5,1 км  водогону (з них 1,3 км - аварійні); 16,7 км вуличної водопровідної 
мережі (з них 4,5 км - аварійні); 2,2 км внутрішньоквартальні та внутрішньодворові водогони 2,2 км 
(0,7 км - аварійні). 
Каналізаційні мережі: 5,0 км - головні колектори (з них 3 км - аварійні); 1,5 км  вуличної 
каналізаційної мережі (з них 0,3 км- аварійні); 1,0 км внутрішньоквартальної та внутрішньодворової 
каналізації (з них 0,3 аварійної) 

За 2016 рік КП «Бібрський комунальник» здійснило 39 аварійних робіт на водопровідних мережах 
(загальні втрати води становлять 28%) та 17 очисток каналізаційних мереж. 

За останні 15 років було проведено такі капітальні ремонти: 
1. По водопровідній мережі: капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. 

Шевченка (кінець вул. Шевченка до резервуару питної води); капітальний ремонт резервуару по вул. 
Шевченка; капітальний ремонт водогону від вул. Шевченка до вул. Птахівничої; капітальний ремонт 
вуличної водопровідної мережі по вул. Галицькій (від буд. №113 до буд. УПТК); капітальний ремонт 
вуличної водопровідної мережі по вул. Мельничній (від вул. Галицької до кінця Мельничної) 
капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул. Уляни Кравченко (120 м); капітальний 
ремонт водопровідної мережі по вул. Тарнавського (через подвір’я проборства до костелу); 
капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Грушевського (через приватне подвір’я Гули Я.); 
капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Грушевського (через ріку).  

2. По каналізаційній мережі:  капітальний ремонт внутрішньодворової каналізації по вул. Уляни 
Кравченко, 9; капітальний ремонт внутрішньодворової каналізації по вул. Уляни Кравченко (подвір’я 
середньої школи); капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. 22 січня. 

Також було проведено нове будівництво:  
А) водопровідних мереж: Будівництво вуличної водопровідної мережі по вул. Т. Шевченка та 
Котляревського; Будівництво водогону від м. Бібрка до с. Шпильчини (4 км); Будівництво 
водопровідно-насосної станції другого підйому до с. Шпильчина;  
Б) каналізаційних мереж: по вул. Польовій; по вул. Обширній; по вул. Львівській; по вул. Шевченка; 
по вул. Б. Лепкого та 22 січня; по вул. Г. Тарнавського; по вул. Ясній та Нац. Відродження;  
Виконано наступні роботи: Капітальний ремонт КНС (2015); Капітальний ремонт аеротенок та 
пісколовок очисних споруд (2007-2010); Встановлення автоматики на насосній станції (2008). 
За 2016 рік реалізовано наступні проекти: 

- Капітальний ремонт водогону від вул. Птахівничої до насосної станції; 
- Капітальний ремонт водогону на насосній станції  (від нижньої свердловини до резервуару); 
- Будівництво водопровідної мережі по  вул. Зарічній (від І. Франка); 
- Капітальний ремонт внутрішньодворової каналізації по вул. Уляни Кравченко (дитячий садок); 
- Будівництво каналізаційної мережі, зокрема каналізаційного колектора по вул. Кривій та вул. 

Б. Лепкого 
- Будівництво каналізаційної мережі по вул. Галицькій, в т. ч. каналізаційного колектора   

Назва  
населеного  
пункту 

К-ть  
населе
ння, 
чол 

Тариф на 
водопостач

ання, 
грн./м3 

Тариф на 
водовідве
дення, 
грн./м3 

Тариф 
(вода і 
каналі
зація) 

Компенсації 
населенню 

Тариф для 
населення (з 

компенсацією) 

Ходорів 10 541 12,22  6,26 18,48 Немає 18,48 
Перемишляни 
(проектний 
тариф з 23 
квітня) 

7 499 13,54* 11,59* 25,13* Немає 25,13* 

Бібрка 4 165 13, 45 12,55 26,00 4 грн. 22,00 



- Будівництво каналізаційного колектора від вул. Галицької до вул. В. Стуса  
Зараз проводиться реалізація проекту «Реконструкція водопровідних мереж по вул. Зарічна». 
Основні цілі проекту: Заміна аварійного водогону,  ліквідація тупикових точок водопровідної 
мережі та створення кільця між вулицями І. Франка та вул. Грушевського, збільшення відсутніх 
діаметрів водогону та встановлення пожежного гідранта (по вул. Зарічній вони відсутні взагалі),  що 
покращить пожежну безпеку вулиць) 
Основна мета - закільцювання, яке передбачене проектом, вул. Зарічної (найнижча точка міста, і 
основне навантаження міської водогінної системи йде на неї), матиме вплив на врегулювання тиску 
водогону та створення балансу водопровідної системи міста Бібрки в цілому.  

Олександр Рожков 

 

Виконавчий комітет БМР інформує 
Розпочато громадські обговорення за таких 

питань: 
 Детальний план земельної ділянки для 

будівництва житлових будинків, господарських 
будівель і споруд по  вул. І. Франка в м.Бібрка, 
Перемишлянського району, Львівської області 

 Детальний план території земельної ділянки під 
будівництво спортивного майданчика із 
штучним покриттям у м. Бібрка по вул.  Уляни 
Кравченко   

 Перенесення та впорядкування продуктового 
ринку 

Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по 
батькові, місця проживання, особистим підписом і мають бути обґрунтовані в межах відповідних 
законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил. 

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту є заступник 
Бібрського міського голови Папіж Галина Богданівна  (81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22, тел.  
4-31-35). 

 

ПОДЯКА 
Народний дім м.Бібрки дякує парафіянам церкви Пресвятої Богородиці за офіру - 4.400 

гривень та жителям м.Бібрки. Цього разу жертводавцями стали Карпа І.В.(100грн.), ПП Коцюмбас 
М.М.(500грн.), Стецків М.І.(100грн.), Цудна Л.Й.(100грн.),Соботюк Н.І.(50грн.), Крупка Н.С.(50грн.), 
Костирко В.С.(100грн.), Ануфрієва Ю.А.(100грн.), Боднар В.М.(100грн.), Базюк М.Є.(200грн.), Леськів 

Н.(100грн.), Герчаківська І.М.(100грн.),Струк З.Д.(200грн.), 
Коцюмбас Є.В.(100грн.), Юрчишин Д.(100грн.), Хамуляк 
Ю.Ф.(100грн.), Наконечний М.М.(200грн.), Майовець 
Б.Б.(100грн.), Наганда О.(100грн.), Криворучка Г.М.(200грн.). 
Нагадуємо, що кошти збираємо на придбання крісел для 
Народного дому. 

Ми будемо дуже раді бачити якомога більше глядачів на 
масових заходах. Пам’ятайте:Народний дім - для народу! 

З повагою, директор НД Люся Сурмач 

 

Оголошення 
У неділю, 2 квітня, відбудеться атестація народних 

колективів Народного дому міста Бібрки. Запрошуємо всіх 
охочих. Початок заходу – о 18.00. 

 

КП «Рідне місто» інформує  
У п’ятницю, 31 березня з 14-ї год., відбудеться толока на міському кладовищі. Запрошуємо 

всіх охочих долучитися до прибирання.  
Шановні мешканці села Шпильчини ! 

Запрошуємо Вас узяти участь у толоці, що відбудеться в суботу, 8 квітня 
2017 року, зокрема, у прибиранні території біля школи та коло церкви 
Петра і Павла. Також просимо вас навести лад біля своїх осель.  

Толока розпочнеться о 10 годині. Із собою мати дискові косарки, 
рукавиці , мішки або кошики для сміття, граблі, лопати, відра. Також 
можна принести вічнозелені (ялівці, туї) і квітучі  (бузок,жасмин, гортензію, 
фурзицію) кущі. 

Декан о. Микола Коваль та Бібрська міська рада 

 


