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Громада — великий чоловік. 

І.Я. Франко 

м. Бібрка, 14 червня, 2018 рік | випуск №121 (198) 

ВІДБУДОВА ХРЕСНОЇ ДОРОГИ У БІБРЦІ 

Ц ьогорічний сезон відбудови Хрес-

ної Дороги завдяки гарній погоді 
розпочався доволі рано – на початку 

травня. Почали роботи зі встановлен-
ня балясин. 
На даний час встановлено балясини 

і таблички з молитвами на 5-й, 6-й і 7-
й стаціях. Наступної суботи буде вста-
новлено балясини на 8-й стації і пара-

лельно продовжать обкладати опорну 
стіну декоративним каменем.  
На кошти, виручені з благодійного 

конкурсу КВН, було зроблено ланд-
шафтний дизайн території біля 4-ї і 5-
ї стацій. Крім того, для дизайну цієї 

території багато зелених саджанців 
пожертвував Бібрський лісгосп. 
До кінця поточного року є плани пов-

ністю збудувати 10-ту, 11-ту і 12-ту 
стації. На 10-ту і 12-ту стації кошти 
пожертвували благодійники, які поба-

жали залишитися невідомими. На 11-

ту стацію кошти зібрала спільнота 

“Жива Вервиця”.  
Запрошуємо чоловіків, які можуть 

фізично працювати, долучитися до 
доброї справи: приходьте по суботах 
на Хресну Дорогу. Також постійно по-
трібні кошти на поточні потреби і буд-
матеріали. Наприклад, для оздоблен-
ня опорної стіни постійно закупляєть-

ся клей. Дуже потрібні кошти на буді-
вництво капітальної основи для доро-
ги, бо існуюче покриття поступово 
руйнується через погодні умови і рух 
вантажівок. Потрібні кошти для опла-
ти за послуги бульдозера, для плану-

вання території біля наступних ста-
цій, а також впорядкування цієї тери-
торії (ландшафтний дизайн, посадка 
зелених насаджень).  
Щиро дякуємо всім, хто долучається 

до відбудови Хресної Дороги. Бог від-

дячить усім сторицею!  

Рахунок для збору пожертв на відно-
влення Хресної Дороги: карта Прива-
тбанку 4149 4378 6007 5595, 

видана на ім'я Леснік Іван Павло-

вич. 
Контакти: Іван Леснік  
(067) 767 4070, 
о. Зіновій Телішевський:  
(067) 689 9793  

Іван Леснік 

18 червня, 9.30 - реєстрація біля церкви Покрови  
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М енш ніж півтора місяця (з дня ого-

лошення переможців) знадобило-

ся, аби реалізувати перший проект із мі-

ського конкурсу мікропроектів - 

"Встановлення ігрового комплексу "Три 

башти". Загальний бюджет проекту - 69 

064 грн. 81 коп. , з них кошти Бібрської 

міської ради - 44 500 грн. ; фінансовий 

внесок громади - 10 500 грн.; нефінансо-

вий внесок у вигляді матеріалів і робіт - 

14 064 грн.81 коп.  Ініціативна група дя-

кує всім, хто долучився до нашого проек-

ту, особливо чоловікам, які працювали і 

під час дощу, і навіть уночі.  

Керівник ініціативної групи Оксана 

Довгаль 

РЕАЛІЗОВАНО ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ МІКРОПРОЕКТ 

Н ещодавно група бібрчан 
ушанувала пам’ять наших 

Героїв на військовому цвинтарі у 
польському селі Пикуличі біля 
Перемишля. 

Тут поховано понад дві тисячі 
вояків і старшин УГА, Армії УНР, 
а в двох братніх могилах спочиває 
47 українських патріотів, вояків 
УПА, що загинули під час боїв 
1946 року в селах Бірча та Лішня 
біля Перемишля. 

Вічна пам'ять і слава нашим 
Героям! Вони боронили незалеж-
ність нашої держави, відстоювали 
свій край, захищали свої домівки. 

Галина Боднар 

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГЕРОЇВ  

ГО «КонтрФорс» 

Заступник міського голови  

Іван Гловацький. 

З  настанням літа, а саме з 1 
червня, розпочалися ремонт-

ні дорожні роботи по вул. Грушев-
ського та пл.  Національного Від-
родження. Зокрема,   були за ас-
фальтовані вибоїни, а також про-
ведено зрізку зруйнованого дорож-
нього покриття.  Виконано виби-
рання вапнякової основи з пода-
льшим засипанням щебенем, а 

також прокладання асфальту на 
зрізаних місцях. По вулицях Іва-
на Франка, Шевченка, Лепкого, 
Крушельницької та в селі Шпиль-
чині по вул. Шевченка провели 
засипання, рівняння ям асфальт-
ним зрізом, а також було поновле-
но (фарбуванням) пішохідні пере-
ходи. Дані роботи провела дорож-
ньо-будівельна фірма ШРБУ-65. 

Б ібрський міський голова Ро-

ман Гринус та депутат БМР 

Ігор Грицило відвідали Форум 

ОТГ "Громада може більше!" у 

м. Чортків. 

Під час форуму учасники поділи-

лись корисним досвідом та ідея-

ми.  

На форум зібралися ініціативні 

групи та депутати вже створених 

ОТГ та всі зацікавлені з 5-и обла-

стей. Так само на Форумі були  

присутні і чинні голови громад.  

ГОТУЄМОСЬ ДО  

СТВОРЕННЯ ГРОМАДИ 

ФОТОФАКТ 

Д ень захисту дітей у Бібрці. Орга-

нізатор заходу— ПП "Самопоміч"  

ПОТОЧНІ РЕМОНТИ ДОРІГ 

ФОТОФАКТ 

н овий дитячий майданчик на початку вулиці Птахівничої 
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НА ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Секретар Бібрської міської ради 

 Надія Федущак 

В осьмого червня  в  конфере-
нц-залі  Бібрської міської 

ради відбулось засідання  ХХІІІ–
ої сесії  Бібрської міської ради VII 
демократичного скликання. На 
цьому засіданні внесено річні 
зміни до бюджету Бібрської місь-
кої ради на 2018 рік, внесено змі-
ни  до рішення Бібрської міської 
ради № 971  від 22.12.2017 р. 
«Про встановлення  ставок земе-
льного податку на території Біб-
рської міської ради», проголосова-
ні  рішення «Про встановлення 
місцевих податків і зборів на те-
риторії Бібрської міської ради на 
2019 рік», внесено зміни до штат-
ного розпису апарату виконавчо-
го комітету Бібрської міської ра-
ди, затверджено символіку тери-
торіальної громади Бібрської мі-
ської ради,  розглянуто 6 заяв 
громадян на отримання матеріа-
льної допомоги  та понад 50 заяв 
громадян та організацій на отри-
мання земельних ділянок, а та-
кож розглянуто і винесено рішен-
ня за зверненням та висновками 
постійної комісії   у «Різному».  

Ставки місцевих податків у від-
сотках  на 2019 рік Бібрська місь-
ка рада залишила на рівні 2018 
року, але рівень єдиного податку  
та податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
прямо залежить  від рівня 
мінімальної зарплати. Отже, 
якщо підвищуватиметься 
мінімальна зарплата – будуть 
зростати  ці два податки. По-
відомляємо, що відповідно до 
внесених до Податкового кодексу 
змін місцеві податки і збори на 
наступний 2019 рік повинні бути 

встановленими  до 1 липня 2018 
року. 

Також Бібрська міська рада сво-
їм рішенням затвердила символі-
ку територіальної громади Біб-
рської міської ради (герб і пра-
пор) згідно з правилами гераль-
дики (відповідно до висновку Ін-
ституту української археографії 
та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського Національної академії 
наук України). 

Шістьом громадянам, які звер-
нулись за матеріальною допомо-
гою до Бібрської міської ради, 
рішенням сесії така допомога 
виділена. Також більшість із по-
над 50  громадян та організацій 
отримали позитивні рішення на 
виготовлення або затвердження 
землевпорядної документації 

Рада також затвердила Деталь-
ний план території земельної ді-
лянки під будівництво спортив-
ного майданчика із наливним 
покриттям, який буде розташова-
ний біля школи поруч зі спортив-
ним  майданчиком із штучним 
покриттям, а також дві будівлі 
музичної школи (по вул. Тарнав-
ського, 3 та по вул.Шевченка,13) 
отримали свої земельні  ділянки.  

На сесії було розглянуто звер-
нення голови Львівської обласної 
організації політичної партії 
«Наш край» про дострокове при-
пинення повноважень депутата 
Бібрської міської ради Краєвсько-
го О.Й. через невиконання ним 
його зобов’язань. 

Своїм рішенням Бібрська місь-
ка рада відмовила Львівській 
обласній організації політичної 
партії «Наш край» у достроково-

му припиненні повноважень де-
путата Бібрської міської ради 
Краєвського Ореста Йосиповича. 

Також на сесії заслухано висно-
вки  постійної комісії Бібрської 
міської ради з питань  депутатсь-
кої діяльності, правових питань 
та інформаційної політики  
(голова комісії - А.Івасів)  про по-
рушення Правил благоустрою  
м.Бібрка  та вчинення дій з ме-
тою забезпечення дотримання у 
м.Бібрка Правил благоустрою. За 
висновками  комісії рада зобов’я-
зала  виконавчий комітет Бібрсь-
кої міської ради звернутись до 
суду з позовами про зобов’язання  
до вчинення дій з метою забезпе-
чення дотримання у місті Бібрка 
Правил благоустрою  власників 
будівель – колишньої школи по 
вул. Іван Франка,  колишнього 
«Харчпрому» по вул. Слюсарській 
та вул.Пекарській, колишнього 
молокозаводу по вул.Івана Фран-
ка, готелю по вул. Веселій та бу-
дівлі так званого «швейного це-
ху» по вул. Торговій. 

ФОТОФАКТ 

8  червня у Львівській 
Опері відбулася уро-

чиста церемонія нагоро-
дження талановитих ді-
т е й  Л ь в і в щ и н и —
лауреатів ГРАН-ПРІ мис-
тецьких конкурсів. Цере-
монія відбулася за підт-
римки Львівської ОДА та 
департаменту з питань 
культури. Серед нагоро-
джених є учень Бібрської 
музичної школи Марко 
Зборівський, котрий здо-
був найвищу відзнаку у 
конкурсі виконавців на 
духових інструментах.  

У  п’ятницю, 15 че-

рвня, на дитячо-

му майданчику біля 

Народного дому о 17:00  

відбудеться захід для 

дітей "У світі казок від 

баби Насті". 
ЛАСКАВО ПРОСИ-

МО НА ДИТЯЧИЙ 

МАЙДАНЧИК. 
У програмі: читання 

казок для дітей, літературна вікторина "Світ казок 

Івана Франка", інсценізація казки "Пан Коцький" 

учасниками драмгуртка НД м.Бібрка, читання гу-

моресок, відгадування загадок. 

ЗАПРОШУЄМО НА КАЗКУ 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві 

Покрови Пресвятої Бого-

родиці м. Бібрки:  
 

П'ятниця, 15.06  

- 08:00 Свята Літургія на 

всяке прохання  

- 20:00 Молебень до Найсвя-

тішого Серця Ісуса 

Субота, 16.06 

- 08:00 Свята Літургія за упо-

кій 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 17.06 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

- 19:00 Жива Вервиця 

Шановні медичні працівники Бібрської 

райлікарні та ФАПів Бібрської зони 

Щиро вітаємо Вас із професійним святом -  

Днем медичного працівника. 

Від усієї душі зичимо міцного здоров’я, успіхів у робо-

ті, сімейних гараздів, щастя, благополуччя. 

Нехай ваша нелегка праця, яка повертає людям здо-

ров’я, приносить радість та щастя. 

Адміністрація Бібрської РЛ 

Вітаємо з 35- річчям   

Опелю Галину Леонідівну! 
Наша мила і люба, найкраща у 
світі, 
Бажаємо щастя, даруємо квіти. 
Щоб сонце і зорі плекали тепло. 
Щоб завжди здоров’я у Тебе було. 
35 – це зовсім небагато, 
Це чудове і радісне свято. 
То ж бажаєм щастя й долі, 
Неба синього, квітів у полі, 
Здоров’я, любові, краси, 
Пісень солов’їних, живої роси. 
Зустрічати за світанком світанок, 
Бо 35 – це лиш життя твого ранок! 
Достатку, кохання, добра. 
Всього, чого лиш бажаєш сама. 
Успіхів Тобі та перемог,  
В опіці нехай завжди тримає Бог 

Від мами, тата, чоловіка, від 
синочків Ромчика та Владислава 

і сестри Валі та її сім ‘ї  

Перемишлянське РСТК ТСО України набирає на постійно 

діючі курси водіїв: 

категорії «А, А1» «В,В1» «С,С1» «D» «Е», перепідготовка з В 

на С, С1. 

096-468-26-86 (2-16-95 роб.тел.) Василь Іванович 


