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ПЕРШІ ВИБОРИ ДО БІБРСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИ-

ТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, АБО ПРО «ПІДВОДНІ РИФИ» 

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 

П овторно інформую нашу гро-

маду, що рішення всіх шести 

рад – Ланівської, Великоглібовиць-

кої, Романівської, Свірзької , Стріл-

ківської сільських та Бібрської місь-

кої ради «Про добровільне об’єднан-

ня територіальних громад» Бібрсь-

кий міський голова Роман Гринус 

разом  зі супроводжуючим листом 

скерував до Львівської ОДА, яка 

повинна була звернутись до Цент-

ральної виборчої комісії щодо приз-

начення перших виборів до Бібрсь-

кої  ОТГ.  Усе було б добре, якби не  

виникла колізія у вигляді Постано-

ви Центральної виборчої комісії від 

9 серпня 2018 року № 122 «Про зве-

рнення до Комітету Верховної Ради 

України з питань правової політи-

ки та правосуддя», у якій вона по-

становляє: 

1. Звернутися до Комітету Верхо-

вної Ради України з питань пра-

вової політики та правосуддя що-

до надання роз’яснень стосовно 

наявного на сьогодні законодавчо-

го регулювання організації і по-

рядку проведення всеукраїнського 

та місцевих референдумів в Украї-

ні, можливості, враховуючи поло-

ження частини другої статті 6 За-

кону України "Про всеукраїнсь-

кий та місцеві референдуми", при-

значення в установленому зако-

ном порядку Центральною вибор-

чою комісією перших і додаткових 

місцевих виборів без проведення 

місцевого референдуму щодо підт-

римки добровільного об’єднання 

територіальних громад, добровіль-

ного приєднання до об’єднаної те-

риторіальної громади, а також за 

необхідності внесення відповідних 

змін до законодавчих актів з ме-

тою усунення правових колізій та 

неузгодженостей. 

2. Звернення обласних держав-

них адміністрацій щодо призна-

чення перших і додаткових місце-

вих виборів розглянути в установ-

леному порядку після отримання 

Комісією роз’яснень, зазначених у 

пункті 1 цієї постанови. 

3. Цю постанову надіслати Комі-

тету Верховної Ради України з 

питань правової політики та пра-

восуддя, обласним державним ад-

міністраціям, а також оприлюдни-

ти на офіційному веб-сайті Цент-

ральної виборчої комісії. 

Не буду вдаватись у подробиці 

цього документа, тому що це спра-

ва юристів,  але для  звичайного 

громадянина це означає,  по-

перше, нівелювання  Закону Ук-

раїни «Про добровільне об’єднан-

ня територіальних громад», за 

яким проходили процедуру об’єд-

нання наші громади,  по-друге, 

відтермінування виборів до ОТГ, 

зокрема до Бібрської ОТГ. Судячи 

з тексту Постанови, Центральна 

виборча комісія буде чекати на 

роз’яснення Комітету Верховної 

Ради України з питань правової 

політики та правосуддя… А  на-

родні депутати, як усім відомо, на 

«літніх канікулах». Тому невідомо, 

коли призначить ЦВК перші вибо-

ри до Бібрської ОТГ.  Також хочу 

повідомити усім небайдужим, що 

громада Соколівської сільської 

ради (Жидачівський район) не 

пішла з нами на вибори тільки 

через те, що Центральна виборча 

комісія вважала порушенням за-

конодавства ?!!  участь у виборах 

до ОТГ громад, які знаходяться за 

межами адміністративних райо-

нів, тобто Перемишлянського рай-

ону, хоча законодавство це дозво-

ляло. Тоді було дуже дивно і прик-

ро, бо звичайний лист Централь-

ної виборчої комісії виявився ви-

щим за Закони України. Тепер це 

не дивує, воно обурює, бо, виявля-

ється, усе дуже просто: для того, 

щоб зупинити реформи в Україні, 

треба мати саме таку Центральну 

виборчу комісію, яка зводить нані-

вець працю  і сподівання багатьох  

людей на те, що їхні  рішення  

будуть мати вагу, на те, що будуть 

зміни і ці зміни будуть на кра-

ще… .  

Секретар БМР Надія Федущак 
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Продовження на стор. 3 

ВОЛОДИМИР ОХРИМОВИЧ: «РОЗВИВАЄМО ДИТЯЧИЙ ФУТБОЛ» 

Антанта, як сила, що перемогла 
у Першій світовій війні, не бачила 
на Сході Європи незалежної Укра-
їни і поставила на відроджену 
Польщу. Вона ж допомогла їй ор-
ганізувати й озброїти армію ген. 
Галлєра, яка з Франції через те-
риторію переможної Німеччини 
вирушила ніби то для боротьби з 
більшовиками. Весняний наступ 
збройних формувань, підсилений 
армією Галлєра (80 тис. вояків, 
900 кулеметів, 200 гармат) змусив 
УГА залишити підльвівський 
фронт і відступати (В УГА на той 
час було 32 тис. стрільців, 400 ку-
леметів і 180 гармат – прим. авто-
ра). 
Але повернімося до романівської 

сотні. Під час загального відворо-
ту з-під Львова романівські вояки 
опинилися в рідному Романові. 
Відповідно до наказу Начальної 
команди «Залізна сотня» окопала-
ся перед селом на фільварку Пото-
цького. Розташувалися в ровах 
уздовж гостинця від Підгородищ 
до Під’яркова. На відтинку фрон-
ту від Під’яркова до Солової стоя-
ла третя сотня УСС. Бій за Рома-
нів, та й не тільки, тривав два дні. 
Полякам вдалося прорвати фронт 
на обох крилах фронту і вийти в 
тил романівської сотні. Це було 
третє й останнє оточення бійців 

«Залізної сотні». Оточені тільки їм 
відомими стежками просочились 
через нещільне кільце польського 
фронту і злучитись зі своїм куре-
нем за Перемишлянами. Через 
великі втрати бойового складу, 
сотня перестала бути одноцільною 
бойовою одиницею, її вояки вли-
лись в інші сотні. Так сталося, що 
бій за рідний Романів був остан-
ньою військовою акцією «Залізної 
сотні».  
Після потужної, але не доведеної 

до кінцевої перемоги Чортківської 
офензиви бійці з розформованої 
романівської сотні у складі своїх 
військових підрозділів опинилися 
за Збручем у складі об’єднаної ар-
мії С. Петлюри. Вони ж і розділи-
ли сумну долю УГА на Наддніп-
рянщині. Багато з них загинуло в 
«чотирикутнику смерті», їхні тлін-
ні останки спочивають десь на 

просторах Великої України. Там 
загинув і син Івана Прибили, з 
ним Степан Качан, Василь Шти-
ка, Олекса Гриновець з Кута, Лев-
ко Орлевич, Михайло Солина, Пе-
тро Бурий та багато інших. Вони 
не повернулись додому. Їхні імена 
затерлись часом, але їх чин пови-
нен зберегтися в пам’яті нащад-
ків. 
Вважаємо, що до 100-ї річниці 

Листопадового зриву в Романові 
повинен постати пам’ятний хрест 
на місці останнього бою «Залізної 
сотні». Ушануймо пам’ять борців. 
Тим більше, що існує обласна про-
грама з цього питання. Герої не 
вмирають, але пам’ять про них 
потрібно матеріалізувати у пам’ят-
них знаках з відповідними напи-
сами. 
Значну частину поданої у статті 

інформації автор почерпнув зі спо-
гадів покійного нині українського 
патріота Андрія Королика, стар-
шого брата якого замордували ен-
каведисти в Бібрській тюрмі на-
прикінці червня 1941 року. У да-
ній статті не названо усіх романів-
ців, які віддали життя за Україну 
в тих далеких 1918-1921 роках. 
Зацікавлених відсилаю до спога-
дів А.Королика, про які йшлося 
вище, там є більше прізвищ.  

(до 100-ї річниці Листопадової революції 1918 року) 

Т. Шах. м. Бібрка17.07.2018 

Продовження. Початок у попередніх 

числах газети 

Фото zik.ua 

«ЗАЛІЗНА СОТНЯ» З РОМАНОВА  

У же майже впродовж місяця в 
Бібрці Перемишлянського 

району активно працює дитяча 
футбольна школа «Лідер». 
Люди, котрі її створили, заслуго-

вують на підтримку й повагу, 
адже справді роблять важливу 
справу – розвивають у нашому 
регіоні дитячий футбол, що є фун-
даментом футболу дорослого. Ін-
формаційний центр Федерації 
футболу Львівської області поспі-
лкувався з ініціатором заснуван-
ня «Лідера» Володимиром Охри-
мовичем, котрий розповів про 
стан справ у школі та подальші 
плани. 
– Пане Володимире, розкажіть, 

будь ласка, як з’явилася ідея за-
снувати дитячу футбольну школу 
«Лідер»? 
– В останні декілька років у Біб-

рці був занепад футболу. Команда 
нашого міста не з найкращими 
результатами виступала лише на 

районному рівні. Занедбаними 
були стадіон, інфраструктура за-
галом. Це я про дорослий футбол, 
годі казати про футбол дитячий. 
Разом із хлопцями з громадської 
організації «Спортивний клуб 
«Захід (Бібрка)» займаємося роз-
витком спортивних подій у Бібрці, 
зокрема футболу: започаткували і 
проводимо щорічний турнір 

«Bibrka Cup». Тож ми вирішили 
пожвавити в нашому населеному 
пункті футбольне життя. 
Відновилася місцева доросла 

команда, яка цього року дебюту-
вала в Третій лізі Львівської об-
ласті і де грають винятково місце-
ві хлопці. Ми усвідомлювали, що 
нам потрібна дитяча футбольна 
школа. З такою пропозицією я 
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ФОТОФАКТ 

Т риває реалізація мікропроекту 
Капітальний ремонт примі-
щ е н ь  п р а л ь н і  Д Н З 

«Сонечко»  

ФОТОФАКТ 

П онад 200 мешканців Бібреч-
чини змогли відвідати кон-

церт суперфіналіста проекту 
"Голос країни" - МИХАЙЛА МИР-

КИ та екс -співачки групи 
"Glamour" - М. Ріпньовської. Та-
кож перед глядачами виступили 
дует "Адажіо" (студенти Львівської 
духовної семінарії), Ірина Закалю-
жна, Роман Новогольник, хореог-

рафічний ансамбль НД м.Бібрка 
"НАМИСТО" (керівник Марта Ко-
валів)  

ФОТОФАКТ 

З авершено реалізацію мікро-

проекту Придбання світло-

вого обладнання для Народно-

го дому. Також за кошти, залуче-

ні з платних концертів та за поже-

ртви містян, придбано та встанов-

лено частину вбрання сцени.  

навесні цього року звернувся до 
президента підмонастирського 
«Фенікса-Стефано» Степана Пи-
липа – надзвичайно активної у 
футбольному плані людини, за-
пропонувавши йому план розвит-
ку ДЮФШ. Його не довелося дов-
го вмовляти. 
Степан залучив усіх футбольних 

меценатів, людей, котрі присвя-
чують час футболу в нашому регі-
оні. З цієї нагоди відбулися збо-
ри, на які запросили представни-
ків команд із Підмонастиря, Біб-
рки, Великих Глібовичів, Відни-
ків, Шпильчини, Старого Села і 
Ланів. Перші п’ятеро є засновни-
ками і меценатами «Лідера». 
– Хто тренує дітей у дитячій фу-

тбольній школі «Лідер»? 
– Ми вирішили, що розпочнемо 

повноцінно тренуватися в серпні, 
щоби підготувати дітей до участі 
в Дитячо-юнацькій футбольній 
лізі Львівщини, що стартує у ве-
ресні. За тренерський напрямок 
у нас відповідає авторитетний в 
області наставник, тренер ФК 
«Миколаїв», дитячої команди 
львівських «Карпат» та аматорсь-
кої збірної Львівської області, 
виходець із Бібрки Віталій Поно-
марьов. 
Окрім нього, дітей у «Лідері» 

тренують екс-«карпатівець» Сам-
сон Годвін, Геннадій Погорілець і 
головний тренер «Фенікса-
Стефано» Степан Михальчук. 
Перше тренування відбулося 28-
го липня. Діти займаються тричі 
на тиждень. Судячи зі слів бать-
ків, якість тренувань не поступа-
ється футбольним школам Льво-
ва. 
– До речі, дитяча футбольна 

школа «Лідер» у Бібрці носить 
ім’я батька Віталія Пономарьова 
Юрія Серафимовича. 
– Це пропозиція засновників і 

меценатів школи. Юрій Серафи-
мович був у Бібрці тренером різ-
номанітних спортивних гуртків. 
Він колись тренував мого батька, 
був прекрасним мотиватором. 
Бібрка – маленьке містечко, але 
під його керівництвом мешканці 
Бібрки часто здобували на зма-
ганнях різного рівня призові міс-
ця. 
– Як розвивається дитяча футбо-

льна школа «Лідер» у плані ін-
фраструктури? 
– Група засновників і меценатів 

відповідає в нас за фінансову сто-
рону. Я займаюся організаційною 

роботою. Інфраструктурною час-
тиною займається Бібрська місь-
ка рада. Розпочали будівництво 
роздягальні, що частково фінан-
сується за кошти з обласного бю-
джету. Також відремонтували 
спортзал. У Бібрці є штучний 
спортивний майданчик, цього 
року плануємо відкрити ще один. 
Стадіон «Газовик», на якому про-
водить матчі бібрський «Захід», 
розрахований на тисячу місць. За 
газоном доглядають, стрижуть, 
поливають. Загалом він у непога-
ному стані. Передбачається, що 
тут гратимуть і вихованці 
«Лідера». 
– Діти якого віку займаються в 

«Лідері»? 
– Наразі в нас представлені три 

вікові групи: 2005-2006, 2006-
2007 та 2009-2010 роки наро-
дження. Загалом станом на сьо-
годні в «Лідері» займаються бли-
зько 90 дітей (найбільше з Бібрки 
і Великих Глібовичів). Є діти з 
навколишніх сіл. Один таланови-
тий хлопчик приїжджає з Жида-
чева. Цього року ми заявимося в 
Дитячо-юнацьку футбольну лігу 
Львівщини й обов’язково зробимо 
офіційне відкриття школи за уча-
стю засновників і меценатів, 
представників міської влади і 
Федерації футболу Львівської 
області. Плануємо розробити ло-
готип і форму «Лідера», а також 
офіційно зареєструвати нашу фу-
тбольну школу. 
– Куди потрібно звертатися ба-

тькам, діти яких хочуть навчати-
ся азів футбольної майстерності в 
«Лідері»? 
– Наразі навчання в «Лідері» 

повністю безкоштовне. Воно від-
бувається за кошти меценатів. Це 
соціальний проект, метою якого є 
популяризація футболу зокрема 
й активного спортивного життя  
молодого покоління загалом. Аби 
розпочати заняття в «Лідері», мо-
жна зателефонувати за номе-
ром (063) 519-43-39 або звернути-
ся безпосередньо до нас. Ми ніко-
му не відмовляємо. Всі, у кого є 
бажання займатися футболом, 
займаються. 
 

За матеріалами сайту Федера-
ції футболу Львівської області 

ffl.org.ua 
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Випуск №130, 16 серпня 2018 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у цер-

кві Покрови Пресвятої 

Богородиці м. Бібрки:  
П'ятниця, 17.08 

- 08:00 Свята Літургія на 

всяке прохання 

Субота, 18.08 

- 08:00 Свята Літургія за 

упокій 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 19.08 (Преображення 

Господнє) 

- 08:30 Свята Літургія 

- 11:00 Свята Літургія 

УВАГА! УВАГА! УВАГА! 

17 серпня (п'ятниця) о 17:00 годині 

у Народному домі м.Бібрка знову 

зустріч з "Казкою від баби Насті". 

Чекаємо наших маленьких і дорос-

лих глядачів. БУДЕ ЦІКАВО. 

Зможете переглянути нову казоч-

ку "Рукавичка", в повторі казочка 

"Солом'яний бичок". Ну і звичай-

но, ЗАГАДКИ від цікавої КАЗКИ. 

ДО ЗУСТРІЧІ 

З вертаємося до Всіх небайду-
жих жителів Бібреччини з 

проханням допомогти волонте-
рам Народної Самооборони з по-
їздкою на Схід України! 

Просимо господинь наліпити 
вареників (відерка можна взяти  
в магазині Лілі Гринус, а також 
по вул. Галицькій у магазині Ми-
хайла Наконечного). Ще будемо 
вдячні за такі продукти й речі: 
вареники, чай, кава, цукор, мед, 
крупи (рис, горох, вівсяні пласті-
вці), сухе печиво, вологі серветки, 
шкарпетки, батарейки АА, засоби 
гігієни, мийні засоби, цибуля, 
часник, трави для чаїв, кабачки, 
зелений кріп і петрушка. Також є 
прохання про синьо-жовті прапо-
ри.  

Все це приносити 20-го серпня 
(понеділок ) з 15:00 до вечора на 

адресу: вул. Торгова, 20.  

Маємо надію, що на День Неза-
лежності нашої держави хлопці 
на війні відчують нашу підтрим-
ку... 

Наперед велика подяка від во-
лонтерів і наших захисників, які 
тримають для нас мирне небо. 

ДОПОМОГА ВІЙСЬКУ 

Оля Зборівська 

УВАГА! УВАГА! УВАГА! 
Дитячий фестиваль "БАРВИ ЛІТА",  

Цього року на фестиваль "Барви літа" вводиться 
жанр - хореографія. Заявки можна подавати за ад-
ресою (lusya.surmach@gmail.com) і в телефонному 
режимі (097-90-68-640; 096-20-05-247) 
У м о в и  д л я  у ч а с н и к і в : 
• у фестивалі-конкурсі можуть брати участь викона-
вці віком від 6 до 17 років в номінаціях вокал, хорео-
графія; 
• оргкомітет фестивалю-конкурсу визначає чотири 
вікові категорії учасників для соло вокалістів: 
І категорія – від 6 до 7 років; ІІ категорія – від 8 до 
10 років; ІІІ категорія – від 11 до 13 років; ІV катего-

рія – від 14 до 17 років; та три вікові категорії для 
а н с а м б л і в ,  х о р е о г р а ф і ї : 
І категорія – від 7 до 9 років; ІІ категорія – від 10 до 
14 років; ІІІ категорія – від 15 до 17 років. 
• учасники фестивалю-конкурсу виконують пісні 
під фонограму (-1), (век) не більше двох голосів, на 
н о с і я х  С D - д и с к ,  ф л е ш к а . 
• оплата проїзду, харчування, проживання учасни-
ків фестивалю-конкурсу та супроводжуючих за раху-
н о к  в і д п р а в л я ю ч о ї  с т о р о н и . 
• подання офіційної заявки на участь у фестивалі-
конкурсі означає повне та безумовне прийняття уча-
сником умов. 

ОРГКОМІТЕТ 


