
5 лютого виповнюється 100 років від дня народження Олек-
си Горбача (1918-1997) – вихідця зі села Романова (тоді Біб-
рецького повіту).  
Олекса Горбач - філолог (славіст, україніст), педагог, вида-
вець. Український мовознавець, відомий представник 
лінгвістичної школи діаспори, учений-діалектолог.  Профе-
сор університету у Франкфурті над Майном, Українського 
вільного університету в Мюнхені, Українського Католицько-
го університету в Римі, дійсний член НТШ (із 1962 року). 
Шануймо таланти, якими славна наша Бібреччина!   

 

Вечір-реквієм у 
БДЮТ 

І знов у котрий це вже раз,  
Зійшлися ми в одній родині,  
Щоб пом'януть той славний час, 
Коли в офіру Батьківщині 
Себе принесли кращі з нас. 

Саме такими словами ведучі Оля та Наталя 
Притули  розпочали  вечір-реквієм «Вдячна па-
м'ять житиме з нашою свободою», присвячений  
100-им роковинам битви під Крутами. Захід від-
бувся 29 січня 2018р. в БДЮТ м.Бібрки.  

 Історію не можна повернути назад. Від тої не-
забутньої хвилини минуло багато днів. І хоч 

Україні не бракувало великих і героїчних по-
дій, блискучих перемог, духовних звершень, та 
цей подвиг став прикладом сили духу в най-
важчих для України політичних обставинах.  
Проти жменьки студентів вийшло  шеститися-
чне військо Муравйова.  Про нерівний бій між 
300 студентами-гімназистами проти  тисяч 
солдат читали у віршах учні  ОЗНЗ « Бібрська 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко» О. Конон, Д. 
Зборівський, М. Чура,  Д. Павлів, А.Кусий (ке-
рівник - Н. Добуш). Хвилюючу сценку «Мені 
наснилось, що вони зустрілись», у якій були 
зображені події столітньої давнини та сього-
дення,  майстерно представили учасники гур-
тка художнього слова Є. Цішецький , Р. Ми-
хайловський (керівник З. Влах). Упродовж за-
ходу тривала мультимедійна презентація, яку  
підготувала керівник гуртка художнього слова 
З. Влах. 
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Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко 

100-річний ювілей відомого вченого, нашого земляка 

ФОТОФАКТ 
26 січня відбувся звіт Бібрського міського 
голови за результатами роботи у 2017 році. 
Детальніше – у наступному числі газети або 
на офіційному сайті БМР: 
http://www.bibrka-rada.gov.ua/rezultaty-
zvitu-bibrskoho-miskoho-holovy.html 



Запаливши свічки пам'яті, присутні вшанували загиблих під Крутами та на Сході 
України хвилиною мовчання. Про героїзм молодих хлопців співали ансамблі «Сяйво» (кер. 
Н. Добуш), «Вишиванка» (кер. Л. Сурмач), солісти І. Стойко, О. Доскіч (кер Л. Цюк). Гіркі 
сторінки історії було відтворено і в хореографічних композиціях «Маки червоні» та «Ми 
діти твої, Україно» (кер. О. Легендзевич).  Атмосферу героїчних подій відображено і  в 
написах на сцені «Нема любові понад ту, що окропила кров’ю Крути»,  оформлені керів-
ником гуртка образотворчого мистецтва С. Онацик. 

На завершення вечора–реквієму виступила народна хорова капела «Бібрчани» НД 
м.Бібрки  (кер. М. Наконечний). Хор і всі присутні виконали пісню «Ой у лузі червона 
калина». Директор БДЮТ В. Худа подякувала глядачам, що спільно з міським головою  
Р. Гринусом ушанували пам'ять Героїв Крут. Їхнє життя було недовгим,  але подвиг став 
вічним.  

Художній керівник НД Наталія Свіжак 
 

Різдвяний подарунок від 
«Гуцулії» 

27 січня до Народного дому міста 
Бібрки вдруге завітали гості з Івано-
Франківська, а саме Національний 
академічний ансамбль пісні і танцю 
«Гуцулія». Це чудовий професійний 
колектив, який пропагує гуцульську 
народну творчість. Цього разу глядачі 
мали можливість переглянути справ-
жнє Різдвяне дійство: різдвяна атмо-
сфера, розкішні барвисті костюми 
(неначе витвори мистецтва), витон-
чені танцювальні жести, гармонія во-

кального виконання та майстерна гра оркестру народних інструменті. Ансамбль зумів 
відтворити найціннішу рису людини – справжню любов до Рідного краю. 

Я впевнена, що виступ «Гуцулії» залишив незабутні враження. І доказом цього були те-
плі, щирі та бурхливі оплески глядачів. 

А від хормейстера ансамблю п.Андрія та продюсера п.Василя передаю слова вдячнос-
ті: «Така тепла зустріч, підтримка глядача – найцінніший подарунок для артиста. Низь-
кий уклін усім, хто разом із нами віддав шану Новонародженому Синові, усім, хто цінує 
наше мистецтво. Ми дуже раді, що наш різдвяний подарунок вам до вподоби. Христос 
ся рождає! Славімо Його!»   

Директор НД м.Бібрка Люся Сурмач  

 

Не помиляється той, хто нічого не робить 
Щиро дякую за «глибокий» аналіз офіційного сайту Бібрської міської ради п. О. Рибак, 

висвітлений у статті «Відкрито і прозоро» в 616 числі «Погляду». Автор детально розпи-
сав, де нема апострофа, де вставлене не те слово, де інформація застаріла, а де бракує 
матеріалу. Беремо до уваги: більшість помилок уже виправлено. Додає наснаги те, що 
сайт уважно і критично читають,  є він не є «твором на вільну тему», як це було у версії 
офіційного сайту за попередньої влади. Зробімо короткий аналіз: зараз на сайті оприлю-
днено 1 033 рішення Бібрської міської ради, за попередньої влади – 0 (справді дуже 
«прозоро»!) Історія міста в нас подана доволі поширено та ще й 3-ма мовами: українсь-
кою, англійською та польською. Для наших же попередників Бібрка була не містом, а 
територією для заробітку, тому й історія їх мало цікавила. На нашому сайті є 587 публі-
кацій у стрічці новин, у попередників -  ніяких стрічок і ніяких новин (суцільна   
відкритість!). На нашому сайті цікавими є розділи «Історичні та культурні об’єкти», 
«Символіка», «Фотогалерея», «Послуги міської ради», «Послуги виконавчого комітету», «Ін-
формаційні ресурси міста». Окремо є розділ «Реєстрація речових прав», що інформує про 
нові й дуже корисні послуги для містян. У попередників – знову «прозоро». Хочемо ще 
повідомити, що зворотній зв'язок із користувачами сайту існує. Може, автор публікації 



не вміє користуватися електронною поштою? Наразі не всі розділи вже заповнені, але 
робота ведеться. 

Щоб порівняти публічність нової влади зі старою, досить одного прикладу: для опри-
люднення інформації (в газеті) про заявників (чергу) на отримання земельних ділянок під 
забудову попередникам знадобилось більш ніж 10 років (!). Та й сайт міської ради вза-
галі тоді не працював. 

Про якість та інформаційну наповненість нашого сайту свідчить статистика відвіду-
вання web-сторінки за 2017 рік: відвідувачів – 28 тис 940, відвідувань сайту – 
40 тис. 635. Загальний об’єм завантаженої на сайт інформації – 133 ГБайт.  

То ж із висновками автора дозвольте мені не погодитися, бо тут вже чітко вилазять 
роги «голови курятника», який, здається, за принципами курятника і живе: «Гадь на 
всіх, хто сидить нижче, і облизуй те, що капає зверху». Навіть діти в садочку можуть за-
перечити те, що міська влада імітує бурхливу діяльність без будь-яких результатів. Якби 
«папєрєднікі» за весь час свого перебування при владі робили хоча б 20% щорічно від 
того об’єму роботи, що робиться тепер, то Бібрка якщо не Швейцарією, то Польщею вже 
б точно стала. Так, є труднощі, так, є помилки, але, за словами першого Президента Че-
ської Республіки В.Гавела, «краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу». Не помиля-
ється лише той, хто нічого не робить. 

Системний адміністратор Ігор Опанович 

 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради інформує 
Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подаються: 

1. Письмова заява (додаток 7 до правил реєстрації місця проживання, затверджених По-
становою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207(далі-Правила); 

2. Свідоцтво про народження дитини; 
3. Квитанція про сплату адміністративного збору; 

Реквізити рахунка адміністративного збору: Держмито 14,45 грн.; Рахунок м/ради 
31418537700362 ; Документ, що засвідчує особу законного представника. 

 

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громад-
ськості у проекті містобудівної документації «Детальний план території земельної 
ділянки, на якій розташована викуплена будівля (стара школа) приватного підприєм-
ства «Укрзапчастини» по вул. І.Франка № 3 в м.Бібрка Перемишлянського району 
Львівської області». 

Ознайомитися з проектом можна в приміщенні Бібрської міської ради за адресою: м. Біб-
рка, вул. Тарнавського, 22, тел. 4-32-35; 4-31-35 (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00, пе-
рерва з 13.00 до 14.00). 

Пропозиції до зазначеного вище проекту подаються на ім’я міського голови в письмовій 
формі до 18 години 28 лютого 2018 року за поштовою адресою: 81220, м.Бібрка, вул. Тар-
навського, 22. 

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

 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради пропонує ознайомлення та внесення своїх 
пропозицій в схему Генерального плану міста. Просимо вносити свої пропозиції та за-
уваження до 1 березня 2018 року. 

Ознайомитись з інформацією можна на офіційному сайті БМР за посиланням: 
http://www.bibrka-rada.gov.ua/public/uploads/ckeditor/files/en.jpg

 

Відповідно до ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» повідомляємо, що 26.01.2018 року на офіційному веб-сайті Бібрсь-
кої міської ради в рубриці «Нормативно-правові акти» оприлюднено проект регуляторного 
акту та аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Бібрської місь-
кої ради «Про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території Бі-
брської міської ради»». 

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються 
упродовж одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення до 28 лютого 
2018 р. 

Поштова адреса: 81220, м.Бібрка,  вул. Тарнавського,22, тел. 4-31-35; e-mail: 
bibrka.rada@gmail.com 



Онлайн запис через Інтернет на прийом до відділу ДРАЦС 
Для зручності громадян та уникнення черг у відділах державної реєстрації актів цивільного 
стану (далі – ДРАЦС) Міністерство юстиції України запровадило пілотний проект «Онлайн-
запис через Інтернет на прийом до відділів ДРАЦС». Увійти на веб-портал можна за наступ-
ним посиланням: 

http://dracs.minjust.gov.ua/ 
Тут громадяни мають змогу подати до відділів ДРАЦС наступні заяви: про державну ре-

єстрацію шлюбу, про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, про 
розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, про розірвання шлюбу відповідно до статті 
107 Сімейного кодексу України, про зміну імені, про повторну видачу свідоцтв про держав-
ну реєстрацію актів цивільного стану, про надання витягів з Державного реєстру актів циві-
льного стану громадян, про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлен-
ня та анулювання. 

Державне підприємство «Національні інформаційні систем»»

 

Спілка ветеранів АТО Бібреччини організовує 6-8 лютого 2018р. збір крові у 
Львівському військовому госпіталі для потреб бійців, поранених у зоні 

АТО. Запрошуються всі охочі віком від 18 до 60 
років, які не хворіли на гепатит. При собі мати 
паспорт.  
Контактні номери: (050) 070 33 26, (067) 589 50 
03, (063) 775 55 69 - Володимир  

 

 

Прогноз погоди

 

 

Дорогого племінника Влаха 
Володимира Степановича віта-
ємо із 45-річчям! Бажаємо душе-
вного спокою, здоров'я, сімейного 
затишку! Нехай Матінка Божа 
своїм Покровом тебе оберігає, а 
Господь із неба добро і здоров'я 
посилає на благії і многії літа!  
Із повагою і любов'ю родина Влаха 
Мирослава Кузьмовича. 

До уваги вірян 
Розклад служінь у 

церкві Покрови 
Пресвятої Богоро-
диці м. Бібрки:  
Четвер, 1.02 
- 08:00 Свята Літургія на всяке про-
хання 
- 18:00 Свята Година 
П'ятниця, 2.02 
- 07:00 Сповідь (обітниця) 
- 08:00 Свята Літургія на всяке про-
хання 
Субота, 3.02 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 18:00 Вечірня 
Неділя, 4.02 
- 09:00 Свята Літургія 
- 11:00 Свята Літургія 
- 16:00 Свята Літургія

 
 

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

 


