
 
 
 

15 грудня у приміщенні Бібрської міської ради відбулися 
земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди 
земельної ділянки для будівництва й обслуговування бага-
токвартирних житлових будинків за адресою: м. Бібрка, 
вул. Уляни Кравченко, вул. Обширна. Стартовий розмір рі-
чної орендної плати становив 42 144 грн.48 коп. У земель-
них торгах брали участь два учасники. Остаточна ціна про-
дажу лота (плата за користування земельною ділянкою, право на користування якою набуте 
на торгах) становить 42 947 грн. 36 коп. Земельна ділянка надається в оренду на 3 роки. 
Цього терміну має вистачити на забудову території. 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради  

 

Субвенції з держбюджету 
Завдяки ефективній співпраці місцевої влади з Народним депутатом України Тарасом 

Батенком Бібреччина отримає значні кошти з держбюджету. Перелік цільових субвенцій 
подано нижче (у тисячах гривень): 
200 Капітальний ремонт підлоги коридорів ІІІ поверху ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ I-III ст. 

ім. Уляни Кравченко»  у м. Бібрці Перемишлянського району Львівської області 
70 Придбання медичного обладнання та апаратури (електрокардіограф МІДАС 6/12; баки 

для обробки і проявки рентгенологічної плівки; електровідсмоктувач медичний; апарат 
для магнітотерапії) для Бібрської районної лікарні Перемишлянського району Львівської 
області 

30 Придбання оргтехніки для Бібрської музичної школи Перемишлянського району 
Львівської області 

50 Придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки та стендів для НВК “ЗНЗ “I—III ст - ДНЗ” 
с. Романів Перемишлянського району Львівської області 

50 Придбання металопластикових вікон із зовнішніми зливами для Серниківської філії опор-
ного загальноосвітнього навчального закладу “Бібрська ЗОШ I—III ст. ім. Уляни Кравченко” 
Перемишлянського району Львівської області 

48 Придбання дитячого ігрового майданчика у с. Любешка Перемишлянського району Львів-
ської області 

33 Придбання акордеона для Народного дому с. Свірж Перемишлянського району Львівської 
області 

285 Реконструкція ліній вуличного освітлення в с. Підмонастир Перемишлянського району 
Львівської області 

30 Придбання дверей для Народного дому с. Глібовичі Перемишлянського району Львівської 
області 

30 Придбання комплекту меблів для Стоківського НВК “ЗНЗ I—II ст. - ДНЗ” с. Стоки Переми-
шлянського району Львівської області 

15 Придбання холодильника для Стоківського НВК “ЗНЗ I—II ст. - ДНЗ” с. Стоки Перемиш-
лянського району Львівської області 

Окрема подяка помічникові народного депутата Ігореві Телішевському за підтримку 
ініціатив. 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради  

 

Сила громади в єдності 
Висловлюємо подяку всім небайдужим людям, які долучилися до чергової поїздки волонте-

рів Народної Самооборони Львівщини в зону бойових дій на Сході України. До збору часту-
вань для наших хлопців приєдналося дуже багато жителів Бібреччини, а зокрема люди з та-
ких населених пунктів: с.Лани, с.Серники, с.Свірж , с.Св. Глібовичі (організатор- Галина Га-
лайко), с.Стоки, с.Великі Глібовичі,с.Малі Ланки,с.Любешка,с.Стрілки,с.Ходорківці, с.Волове, 
с.Шпильчино, а також м.Бібрка. Люди приносили солодку випічку, пампушки, 

м. Бібрка, 21 грудня, 2017 рік випуск №98 (175) 
Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко 

Земельні торги 
 



цукерки,мандаринки,печиво, каву, чай, м`ясні вироби, ци-
булю, часник, велику кількість закруток, вареники (186 ві-
дерок!!!), шкарпетки,туалетний папір. До цієї поїздки долу-
чилися також вчителі, класні керівники, учні й батьки Бібр-
ської школи (організатор - Марія Ковальчук),а діти - вихова-
нці БДЮТ м. Бібрки розписували медяники у формі "ангеля-
ток" і "миколайчиків"(організатор- Віра Худа), Стоківської 
школи (педагог -організатор Зоряна Влах), Ланівської школи 
(організатор-Уляна Скиба), Любешківської школи (організа-
тор - Люба Мідяна), Стрілківської школи (їхні пакуночки з 
вишитими квітами просто неймовірні!)  
Підготували подарунки для вояків працівники Бібрського ЛВУМГ та Бібрського ВЗ «Укргаз-

техзв’язок» (пампухи, м’ясне, фрукти, цукерки) – координатори Шуманський Богдан, Салов-
ська Надія. 
Щиро дякуємо всім, хто став помічником св. Миколая і допомагав усе принесене посорту-

вати і спакувати, а зокрема меру нашого міста п.Роману Гринусу, Ігореві Цветкову, Юлії 
Хамуляк, Тарасові Лелюху, Уляні Стасишин, Сергієві Теленьку, Іванні Анрушкевич, Надії Дя-
ків, Іванові Гловацькому, Оксані Бутенко, Іванні Орищук, Ростикові Цветкову, Володимиро-
ві Свасі. 
Щасливої дороги волонтерам! Разом ми сила! 
Бібрська волонтерська група Кулінарного цеху Hand Made по-львівськи для Арміі руками во-

лонтерів 
 

Щира вдячність колективам "Бібрського держлісгоспу", Бібрського ЛВУМГ УМГ "Львівтранс-
газ", ФОП Авраменко О.Г. та керівництву "Edem Resort & SPA" за вагомий внесок у зборі 
коштів на терміновий ремонт 2-х реанімаційних автомобілів з передової зони АТО медичної 
роти 24-ї ОМБР. 

ГФ з ОГП "БГО "ЗАЛП" , члени ГО "Учасники бойових дій в зоні АТО" та волонтерська група 
м.Бібрки 

 

Про меморіальний захід на честь 80-річчя відомого дисидента 
20 грудня, у день 80-річчя з дня народження Григорія Приходька – українського ди-

сидента, публіциста і державника, у м. Бібрці вшанували його пам’ять. 
 Син Великої України похований на цвинтарі в Бібрці. Ми, бібрчани, пишаємося тим, що 

серед нас жила людина, яка все своє свідоме життя присвятила творенню Української Дер-
жави. 
20 грудня бібрчани відвідали могилу Григорія Приходька на міському цвинтарі (у новій ча-

стині), поклали символічний вінок шани й запалили свічки. 
Нагадаємо, Григорій Приходько – відомий націоналіст-державник, засновник Української 

національної партії, учасник створення Української міжпартійної асамблеї.  
За свої погляди засуджений до 5 років ув’язнення в тюрмі, 5 років у таборах особливого 

режиму з подальшим засланням на 5 років. Карався в Чистопольській тюрмі та в таборі осо-
бливого (камерного) режиму ВС-389/36 у сел. Кучино Пермської обл. Звільнений 8 липня 
1988 р. у зв’язку з ліквідацією таборів для політв’язнів та зміною внутрішньої політики в 
СРСР. 
Після звільнення жив у Львові й долучився до національно-визвольної боротьби українців. 

Одружився з Андріяною Дячишин. У лютому 1989 р. починає видавати й редагувати нелега-
льний журнал «Український час», який орієнтував українців на боротьбу за свою державу. У 
жовтні 1989 р. створює першу в новітній історії України політичну організацію – Українську 
національну партію, яка порушила панівну тоді однопартійність і викликала з весни 1990 р. 
вибухоподібне народження багатьох партій. Кінцевою метою УНП було завоювання народом 
національної незалежності і відродження Української Держави у формі Української Народної 
Республіки. 
Помер Григорій Приходько 15 серпня 2015 року на 78  році життя, 13 із них провів у нево-

лі як політв’язень. Похований на Бібрецькому цвинтарі. 
Надія Федущак  

 

Про вшанування пам’яті Івана Керницького («Крилато-
го») 

На Бібреччині вшанували 70 роковини з дня загибелі пропага-
ндиста УПА Івана Керницького (псевдо «Крилатий») 
Біля будинку, де народився і виріс повстанець, провели поми-

нальне богослужіння, – повідомляють організатори. 



«Життя Івана «Крилатого» – приклад для молоді. Адже відчуття несправедливості, яка в той 
час була як від польської окупації, а потім – від російської, привели його до націоналістів. У 
1947 році Іван склав присягу на могилі сотника УПА Юліана Головінського в селі Великих 
Глібовичах. Із цього часу він був активним діячем ОУН, а потім – УПА. Був причетним до 
створення куренів. Але найбільшу роботу виконував як пропагандист», – розповів племінник 
«Крилатого» Богдан Керницький. 
Іван Керницький був одним з очільників руху опору ОУН УПА на теренах Львівщини. У 

1942 році він стає районним провідником ОУН Бібреччини, а у 1943 році його призначають 
організаційним референтом повіту, до якого входили Бібрський, Рогатинський і Ходорівсь-
кий адміністративні райони.  
У 1944 році керівництво ОУН доручає Керницькому очолити повітовий провід. У 1946 році 
«Крилатого» призначили керівником пропагандистського напрямку Золочівської територіа-
льної округи. Сфера роботи – ідеологічне просвітництво серед населення: виготовлення та 
розповсюдження друкованої агітації, націоналістичної літератури, звернень проводу ОУН 
УГВР, агітаційна робота з населенням. У 1946-47 роках активно працював над зривом вибо-
рів до рад СРСР та УРСР, яким на Галичині радянська влада надавала особливого значення. 
З листопада 1946 року Іван Керницький перебирається у криївку, що розташована в лісі не-
подалік села Гавареччина Золочівського району. Звідти повстанець веде активну пропаган-
диську роботу. Разом з ним пліч-о-пліч працюють дружина Ганна, яка була  друкаркою, а 
також охоронець Степан Кліщ, псевдо «Сірко». Уранці, 17 лютого, «специ» Олеського спецпід-
розділу МДБ оточили криївку. 
Червоні комісари добре знали, хто в криївці. Вони мали завдання схопити Івана Керницько-
го живцем. Декілька разів пропонували здатися, послали дружину Ганну назад до криївки, 
щоб вона вмовила чоловіка вийти. Після прощання з дружиною «Крилатий» приклав до 
скроні пістоля та вистрелив. Опісля труп повстанця повантажили на сани й відвезли до Оле-
ська. Його безслідно знищили, не залишивши для нащадків могили. Дружину Ганну та охо-
ронця Степана піддали тортурам, а опісля депортували до Сибіру.  

 

Обласний навчально – методичний семінар у Бібрському ДНЗ 
Відповідно до меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки та ком-

панією The LEGO Foundation ( проект «Сприяння освіті»), з метою упровадження в навчаль-
но - виховний процес навчальних закладів основ конструювання, враховуючи пропозиції 
місцевих органів управління освітою, учасники проекту «Сприяння  освіті» отримали від 
компанії конструктори  LEGO. ДНЗ «Сонечко» м. Бібрка, як учасник проекту, теж отримав 
від компанії  The LEGO Foundation навчальні набори LEGO. Для реалізації заходів проекту 
«Сприяння освіті» в ДНЗ «Сонечко» м. Бібрки було проведено обласний навчально – методич-
ний семінар для вихователів – методистів усіх районів області з участю Зеленко Любові Ва-
силівни – методиста кабінету практичної психології та соціальної роботи Львівського облас-
ного інституту післядипломної педагогічної освіти та тренера The LEGO Foundation Фігурсь-
кої Надії Василівни. З учасниками навчально – методичного семінару було проведено супро-
воджувальні тренінги з питань впровадження проекту та програми «Безмежний світ гри з 
LEGO».  
У ДНЗ «Сонечко» м. Бібрки всі вікові групи отримали великі коробки конструктора « LEGO». 
Висловлюю щиру подяку ВГО «Асоціації працівників дошкільної освіти» в особі голови пра-

вління Омельяненко Ніни Володимирівни у сприянні та реалізації проекту « Сприяння освіті» 
Директор ДНЗ «Сонечко» м. Бібрки Євгенія Коцюмбас    

 

Папа Римський назвав фейкові новини "серйозним гріхом" 
Неділя, 17 грудня 2017, 12:53  http://www.eurointegration.com.ua  

Папа Римський Франциск розкритикував журналістів, які драматизують старі скандали і 
штучно перетворюють новини на сенсації, і заявив, що це "дуже серйозний гріх". 
Про це повідомляє The Guardian. 
Папа Франциск своє щорічне послання щодо комунікацій присвятить "фейковим новинам". 

У суботу він заявив представникам католицьких ЗМІ, що журналісти виконують одне з фун-
даментальних завдань в демократичних суспільствах.При цьому Папа Римський нагадав їм 
про необхідність надавати точну і повну інформацію, уникаючи одностороннього підходу. 
"Ви не повинні впадати в "комунікаційні гріхи", такі як дезінформація, одностороннє ви-

світлення подій, наклеп, дискредитація, копання в старих новинах, про які давно все відо-
мо", - сказав Франциск. 
Він назвав ці дії "серйозним гріхом, який шкодить серцю журналіста та шкодить ін-

шим". 
За матеріалами інтернет-видання «Українська правда» 

 



До уваги членів садових товариств,  
які розташовані на території Бібрської міської ра-

ди 
Бібрська міська рада своїм рішенням № 912 від 
27.10.2017 р. надала назви вулицям  у садових товарис-
твах, які розташовані  на території  Бібрської міської ра-
ди. Ці назви  є співзвучними з назвами садових това-
риств, а саме: вулиця Вишневий Сад; вулиця Діброва; 
вулиця Університетська; вулиця Велике Залісся; вулиця 
Проліскова; вулиця Автомобілістів; вулиця Факел; вулиця 
Сосновий Бір; вулиця Весняна; вулиця Мале Залісся; ву-
лиця Металістів; вулиця Енергетиків; вулиця Політехніч-
на; вулиця Будівельників; (Львівська область, Перемиш-
лянський район, с.Шпильчина) 
Також рішенням виконавчому комітету Бібрської міської  
ради № 130 від 14.12.2017 р. усім земельним ділянкам, 
які розташовані на території цих садових товариств, 
присвоєні адресні номери. 
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Бібрської міської ради С.З.Охримович 

 

Оголошення 
22 грудня 2017 р. о 17.00 год. у конференц-залі Бі-

брської міської ради відбудеться ХІХ–а сесія Бібрсь-
кої міської ради VII демократичного скликання. 

Бібрський міський голова Р.Я.Гринус 
 

Прогноз погоди на 22-24 грудня  

 

Подяка 
Ми, одинокі мешканці міста Бібрки, 

виносимо щиру подяку голові міста 
Роману Гринусу за подарунки на День 
Святого Миколая.  

Одинокі мешканці міста Бібрки 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
На території Бібрської міської ради 

зареєстровано громадське формування 
з охорони громадського порядку «Бібр-
ське громадське об’єднання «ЗАЛП»» 
(ідент. номер 41739901). Особам, які 
хочуть брати участь у охороні гро-
мадського порядку на громадських 
засадах, просимо звертатися за те-
лефонами: 

098 481 58 58 – Дем’ян,  
067 589 50 03 - Володимир 

 

До уваги вірян 
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої 

Богородиці м. Бібрки:  
Четвер,  21.12 
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 
- 18:00 Вечірня 
П'ятниця, 22.12 (свято Непорочного 
Зачаття Пресвятої Богородиці) 
- 09:00 Свята Літургія 
- 11:00 Свята Літургія 
Субота, 23.12 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 18:00 Вечірня 
Неділя, 24.12 
- 09:00 Свята Літургія 
- 11:00 Свята Літургія 

 

 

http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ  

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
майданчик для міні-футболу 
м. Бібрка, вул. У. Кравченко 2 


