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ВІТАННЯ З ДНЕМ МАТЕРІ 

З а давньою традицією, цієї трав-

невої неділі в українських ро-

динах вітають і вшановують Маму. 

Святкування Дня Матері – це чудова 

нагода висловити вдячність за те, що 

роблять для нас Матері, за їхню лю-

бов і розуміння. 

Дорогі наші Матері! Дякуємо Вам 

за щоденну турботу, щирість, тиху 

молитву, допомогу і, звичайно, безме-

жну любов. Хай теплом, радістю, світ-

лом і добром відгукуються в душах 

дітей ваші добрі поради, мудрі слова 

й настанови.  

Материнські щирі щоденні молит-

ви підтримують наших захисників на 

східних теренах України та допома-

гають зберігати віру в Мир на 

українській землі. Нехай добро, яке 

Матері молитовно несуть у світ,  по-

вертається сторицею.  

Зі Святом, дорогі Матері! Здоров’я 

Вам міцного, злагоди в родинах та 

успіхів у професійному житті.  

У ЦЬОМУ РОЦІ ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ БУДЕ СТВОРЕНО У  

ЩЕ ЧОТИРЬОХ РАЙОНАХ ЛЬВІВЩИНИ 

В іце-прем’єр-міністр Генна-

дій Зубко поставив перед 

обласними адміністраціями за-

вдання до кінця 2018 року активі-

зувати роботу з тими районами, в 

яких досі не створені об’єднані те-

риторіальні громади. По усій Ук-

раїні є 130 районів, де ще не роз-

початі процеси об’єднання. Про це 

заявив консультант з правових 

питань Офісу реформ у Львівсько-

му регіональному відділенні Асо-

ціації міст України Віталій       

Корецький. 

«Ми провели виїзні зустрічі в 

цих районах. І можу сказати, що в 

чотирьох із них – Золочівському, 

Радехівському, Перемишлянсько-

му і Турківському—вже ініційова-

ні об’єднавчі процеси. Що більше, 

Лопатинська ОТГ, що в Радехівсь-

кому районі, та Бібрська ОТГ з 

Перемишлянського району по-

дали у Львівську обласну дер-

жавну адміністрацію проекти 

своїх рішень про об’єднання 

для отримання висновку на 

відповідність Конституції та 

законам України…», – сказав 

Віталій Корецький...  

Нагадаємо, у 20-ти районах 

Львівщини утворено 35 ОТГ. Досі 

жодної об’єднаної громади немає у 

семи районах області: Буському, 

Дрогобицькому, Золочівському, 

Радехівському, Перемишлянсько-

му, Турківському та Яворівському.  

Офіс реформ у Львівському 

РВ АМУ 

8 ТРАВНЯ - ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ 

Юрій Іздрик 

Pacific 
я бачу небо я чую сонце 

я доторкаюсь до квітів і трав 

а всього решта мені не конче 

все решта я вже по вірі взяв 

усе вернулось і все воздалось 

а те що зверху – бонус і приз 

я покидаю чужі вокзали 

і залишаюся там де спинивсь 

 

крізь мене прокладено траси і 

рейси 

крізь мене проходять ріки й мости 

безвізова зона в моєму серці 

і вільно тут оселяєшся ти 

усе навиліт усе відкрито 

трансперсональний мій босфор 

єдина заповідь замість мита: 

make love not war 

make love not war 

Бібрський міський голова Роман Гринус 



Випуск №117, 10 травня 2018 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 2 

В.о.директора КП «Бібрський ко-

мунальник» , Н.Чайка  

Завдяки фінансовій допомозі Біб-
рської міської ради у 2017 році 
підприємство виконало наступні 
роботи: 
Об’єкти водо – каналізаційно-

го господарства: 
 - проведено поточний ремонт ка-

налізаційної мережі по вул. Уля-
ни Кравченко, 13 в м. Бібрці; 
  - проведено заміну водопровідної 

мережі по вул. Зарічній та Вітов-
ського в м. Бібрці; 
 - проведено заміну водопровідної 

мережі від вулиці Птахівничої до 
насосної станції в м. Бібрці; 
 - виконані роботи з під’єднання 

до каналізаційної мережі вулиці 
В. Стуса в м. Бібрці; 
 - проведено ремонт та придбання 

насосного обладнання; 
 - проведено закупівлю  матеріа-

лів для відновлення водопоста-

чання с. Шпильчини; 
 - проведено встановлення редук-

ційного клапана з метою запуску 
резервуару питної води по вул. 
Шевченка в м. Бібрці; 
 - проведено заміну водопровідної 

мережі по вул. Кривій, 1-3; 
 - проведено роботи з будівництва 

каналізаційного колектора до бу-
динку №10 по вул. Б.Лепкого в м. 
Бібрці. 
У 2017 році підприємство ліквіду-

вало 45 проривів на міських водо-
провідних мережах та попередило 
19 аварійних ситуацій на каналі-
заційних мережах міста. 
Об‘єкти житлового фонду: 
проведено встановлення вхідних 

дверей в 19-ти комунальних буди-
нках; 
проведено поточний частковий 

р ем о н т  по кр і в л і  п о  ву л . 
Б.Лепкого, 1; вул. Б.Лепкого, 2; 
пл. Національного Відродження, 
10-12; вул. Тарнавського, 6, вул. 

Ів. Франка, 24; вул. У.ляни Крав-
ченко,  11; 
заміна частини водостічних ринв 

по вул. Тарнавського, 12, вул. Тар-
навського, 20; 
проведено закупівлю матеріалів 

для поточного ремонту даху по 
вул. Уляни Кравченко, 9 та вул. 
Шевченка, 33; 
відшкодовано вартість матеріалів 

для поточного ремонту коридор-
них приміщень по вул. Б.Лепкого, 
1, вул. Б.Лепкого, 6, на пл. Нац. 
Відродження, 1, вул. Грушевсько-
го, 7. 
У 2018 році підприємство ужива-

тиме всіх заходів для покращення 
фінансового стану підприємства. 
Просимо всіх мешканців міста, 

які користуються послугами нашо-
го підприємства,  вчасно  сплачу-
вати за надані послуги. 

ЗВІТ КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ЗА 2017 РІК 

У  дитячому садку «Сонечко» 
відбулося свято «Зустрічаємо 

перелітних птахів». Готуючись до 
свята,  діти середніх і старших 
груп розучували прислів’я, прика-
зки, вірші про перелітних птахів. 
Разом із батьками виготовляли 
шпаківні. А також на музичних 
заняттях вчилися танцювати і спі-
вати пісні: «Щебетала пташечка», 
«Повертайся, ластівко», 
«Занадився журавель», «Ой летіла 
зозуленька» та інші. 
Під час свята діти та дорослі ми-
лувалися вальсом Ластівок, тан-
цем Журавля, легендою Лелек, а 

із Зозулею пограли у різноманітні 
пізнавально-виховні ігри. 
Одягнувши дітей у костюми пта-
хів: шпаків, граків, лелек, зозулі, 

ластівок, журавля, жайворонка, 
соловейка, педагоги намагалися 
виховувати любов до рідного краю 
примножувати знання про перелі-
тних птахів, поглиблювати, закрі-
плювати знання про звичаї укра-
їнського народу. 
Намагаймося й ми, дорослі, прис-
лухатися до співу наших пташок 
разом із дітьми. Навчаймо дітей 
бачити й розуміти навколишній 
світ. Оберігаймо природу рідного 
краю, нашої України. 

(Продовження. Початок у поперед-

ньому числі) 

Музичний керівник ДНЗ 

«Сонечко» Л.Є. Візна 

ПТАХИ—НАШІ ДРУЗІ 

ПРОЩАННЯ З ГЕРОЄМ 

У  середу, 9 травня, 
небайдужі мешкан-

ці міста попрощалася з 
молодим Героєм Украї-
ни Іваном Сперелупом з 
Ходорова.  
Герої не вмирають!  
Вічна шана і пам'ять 
Тобі, Іванку!  
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У  неділю, 6 травня в Народно-
му домі м.Бібрки відбулось 

справжнісіньке свято гумору. До 
нас завітали чотири команди: 
NASA (Мукачево), 
«Зефір» (Львів), «Дикі гуцу-
ли» (Коломия), «Збірна Правобе-
режжя» (Львів). Кожна з цих ко-
манд зуміла продемонструвати 
своє власне почуття гумору та 
створити веселий настрій для гля-
дача. Було дуже приємно бачити 
щирі посмішки та навіть сльози 
на очах від сміху. Усі виступи гля-
дач підтримував бурхливими ап-
лодисментами. Нелегко довелося 
членам журі (Сергій Дзядик 
(організатор гри), Микола Рей, 
Уляна Стасишин, Віталій Ковтун 
(громадський діяч, меценат), Ро-
ман Колтун (екс-президент учнів-
ського парламенту Бібрської 
ЗОШ), але вони впоралися до-
стойно. Кубок Бібрки отримала 
команда з Мукачева. І ми тішимо-

ся, що про Бібрку піде добра сла-
ва у Закарпатську область.  
Справжнісіньким сюрпризом було 
вітальне слово заступника Мініст-
ра молоді та спорту Олександра 
Яреми. Завітав до нас і  Юрій Го-
рон - керівник відділу молоді з 
Департаменту внутрішньої та ін-
формаційної політики ЛОДА. 
Організаторами цього дійства є 
Сергій Дзядик, депутат районної 
ради, та молодіжна громадська 
організація «Галицька ліга 
КВН» (Галицька ліга Клубу Весе-
лих та Найкмітливіших – розши-
фровую ,чому КВН).  
Мета заходу: матеріальна підтри-
мка на облаштування Хресної До-
роги у м.Бібрці (зібрали – 15 
тис.грн.). 
Ви знаєте, ще раз переконалася, 
що тільки згуртованість і підтри-
мка робить громаду СИЛЬНОЮ.  

КВН У БІБРЦІ 

ФОТОФАКТ 

П рацівники Бібрської міської 
ради привітали  учасника 

Другої світової війни бібрчанина 
Микитіва Йосифа Михайловича, 
якому у цьому році виповнить-
ся 95. 

Директор НД м. Бібрки   

Люся Сурмач 

Наш кор. 

ФК ЗАХІД БІБРКА ПЕРЕМАГАЄ НЕ ЛИШЕ НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ 

Ф К ЗАХІД Бібрка перемагає 
не лише на футбольному 

полі. Так, на початку цього року 
року наша команда за підтримки 
Бібрської міської ради подала зая-
вку на  
участь в "Обласному конкурсі 

проектів місцевого розвитку 2018". 
І наш проект “Будівництво роздя-
гальні на місцевому стадіоні м. 
Бібрка" став одним зі переможців 
цього конкурсу.  
Готувати цей проект та усі необ-

хідні кошторисні документи нам 
допомагав Андрій Коляда. Дякує-
мо йому за допомогу.  Також дяку-
ємо Бібрській міській раді за спів-
фінансування в обласному конкур-
сі. 
Це наша спільна перемога! 
Окрім цього, у квітні ми взяли 

участь у "Міському конкурсі мікро-
проектів місцевого розвитку у м. 
Б ібрка  2018 "  з  проектом 
"Будівництво двох лав запасних 

на місцевому стадіоні". І ми теж 
стали одними із переможців. 
Але також зазначимо, 

що однією із найважливіших умов 
обох конкурсів, окрім співфінансу-
вання, є нефінансовий внесок уча-
сників, зокрема, безкоштовне ви-
конання будівельних робіт та при-
дбання великої кількості матеріа-
лів для будівництва. Тому запро-
шуємо усіх небайдужих до розвит-
ку місцевого спорту, зокрема фут-
болу, людей нам допомогти. Долу-
чатись до наших проектів можна 
по-різному: це може бути фінансо-
ва допомога чи фізична допомога 
вже власне для виконання робіт з 
облаштування міського стадіону.  
За детальною інформацію про те, 

як Ви можете допомогти, пишіть 
нам у facebook (fb.com/fczakhid), на 
email - sczakhid@gmail.com чи зве-
ртайтесь за телефоном +38 093 
4804572. 
2018 рік обіцяє стати великим 

кроком у розвитку спорту у нашо-
му місті. Зробімо цей крок разом! 

З повагою,  

ФК ЗАХІД Бібрка - команда Твого міста! 

ФК «ШПИЛЬ» ЗДОБУВ КУБОК ЧЕМПІОНІВ ЛЬВІВЩИНИ 

Ф утбольний клуб «Шпиль» зі 
с. Шпильчини тріумфував у 

цьогорічному фіналі Кубку чемпі-
онів Львівщини, де змагаються 
переможці та призери районних 
чемпіонатів Львівської області.  
ФК-«Шпиль», представники Біб-

реччини у надзвичайно динаміч-
ному матчі перемогли досвідчену 
команду з с. Оглядів Радехівсько-

го району ФК «Магніт» з рахунком 
1:0. Переможний гол забив Андрій 
Кіт на 58-й хвилині гри. 
Матч відбувся на стадіоні СКА м. 

Львів. 
Щиро вітаємо гравців, президен-

та команди Юрія Чуру та всю Біб-
реччину з перемогою. 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві Пок-

рови Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  

 

П'ятниця, 11.05 

- 08:00 Свята Літургія на всяке 

прохання 

- 20:00 Молебень до Матері Бо-

жої (маївка) 

Субота, 12.05 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 13.05 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 
- 16:00 Свята Літургія 

Дорогі медичні сестри Біб-

рської районної лікарні. 

Прийміть щирі вітання з нагоди 

Міжнародного дня медичної сестри! 

В цей знаменний день хочемо ви-

словити слова глибокої шани та 

поваги за милосердя, професіона-

лізм, турботу про хворих, яка є не-

від`ємною частиною повсякденної 

діяльності кожної медичної сестри. 

Зичимо вам міцного здоров`я, мир-

ного неба, щастя, здійснення всіх 

ваших мрій та сподівань. 

Із повагою 

адміністрація Бібрської районної 

лікарні 

 

Бібрська міська рада дякує підпри-

ємцю Собейкові Б.В. за подарова-

ний посадковий матеріал для 

клумб у центрі міста 

Бібрська міська рада дякує підпри-

ємцю Сисаку С.Т. за подаровану 

газонокосарку.   

ПОДЯКА 

ПОДЯКА 

13 травня 2018 року о 15:00 

годині в Народному домі 

м.Бібрки вас чекає "Свято Ма-

тері" за участю талановитих ди-

тячих колективі. 

Не забудьте прихопити свою 

любов, чарівну усмішку і міх 

оплесків...  Дорогенькі МАТУСІ, 

БАБУСІ - це все для Вас!!! 

Директор НД м. Бібрки Люся Сурмач 

ФОТОФАКТ 

З роблено ще один крок до 
чистішого довкілля. 

Бібрська міська рада придбала 
контейнери для паперу. 
Зараз їх встановлено у серед-
ній школі, дитсадку, Бібрській 
міській раді та у внутрішньому 
дворі між багатоповерхівками 
по вул. Уляни Кравченко. Ще 
один контейнер буде встановле-
но на пл. Національного Відро-
дження.  

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ З ФУТБОЛУ - ВІДКРИТО 

У  неділю, 6 травня, у Бібрці на місцевому стадіоні 

наша команда ФК ЗАХІД Бібрка розпочала зма-

гання в обласному чемпіонаті. Суперником наших 

хлопців стала команда із Солонки, також під назвою 

ФК ЗАХІД, матч завершився перемогою гостей із Со-

лонки з рахунком 1:2. У наступному турі, який відбу-

деться у суботу 12 травня, ФК ЗАХІД поміряється силами в м. 

Ходорів  з  однойменною місцевою ФК ХОДОРІВ.  


