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У  межах обласного конкурсу 

мікропроектів у місті завер-

шено реалізацію ще двох проектів, 

зокрема «Капітальний ремонт ка-

налізаційної мережі від житлового 

кварталу по вулиці Галицькій, 125 

до КОС» (загальна вартість кошто-

рису становила 155 405 грн. , з них 

кошти місцевого бюджету—35 775 

грн. кошти із обласного бюджету  

77 703 грн, залучені кошти ініціа-

тивної групи (мешканці будинку) 

41 927 грн. (в тому числі  фінансо-

вий внесок  на суму 8000 грн. та 

нефінансовий внесок 33 927 грн.) і 

«Капітальний ремонт  прибудинко-

вої  території  Будинку дитячої та 

юнацької творчості по вул. Грушев-

ського, 21» (зведений кошторис на 

суму 100 000 грн., кошти з місцево-

го бюджету 19 929 грн., з обласного 

бюджету 50 000 грн., кошти грома-

ди 30 071 грн. ( в тому числі 10 000 

фінансовий внесок та нефінансовий 

10 071  та 10 000 кошти спонсора 

(ТзОВ «Фітон-ЛТД»). За дані кошти 

було зроблено облаштування тери-

торії та прокладання бруківки, 

встановлено огорожу. 

Велика подяка ініціативній групі 

та всім небайдужим людям, які до-

лучилися до реалізації  даних мік-

ропроектів.  

Заступник Бібрського  

міського голови Іван Гловацький 

РЕАЛІЗОВАНО ЩЕ ДВА ПРОЕКТИ  

МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 

У  ці чудові вересневі дні, ко-
ли пензель осені торкається 

зелених скронь землі, наша краї-
на низько вклоняється всім тим, 
хто забезпечує нам цивілізоване 
життя. Це професійне свято пра-
цівників нафтової, газової та наф-
топереробної промисловості Укра-
їни. Бібрське ЛВУМГ – це гор-
дість нашої Бібреччини. Вашу 
працю ми по праву називаємо 
життєдайною силою, що забезпе-
чує  благополуччя кожного дому, 
добробут кожної родини. 

04.09.18р. святкували своє про-
фесійне свято працівники Біб-
рського ЛВУМГ. Спершу отці від-
мовили молебень, попросивши у 
Матінки Божої захисту для всіх 
співробітників. Адміністрація Біб-
рського ЛВУМГ вручила грамоти, 
медаль та зачитала наказ про 
преміювання працівників у їхнє 
професійне свято. Не забули і про 

тих, хто вже на заслуженому від-
починку. Зі словами вдячності і 
подяки виступив Бібрський місь-
кий голова Роман Гринус.  

Від щирого серця вітали праців-
ників Бібрського ЛВУМГ зразко-
вий вокальний ансамбль 
«Мальви», хореографічний ансам-
бль «Намисто», солісти - 
В.Гладун, А.Крутій, А.Андрійчук 

та Я.Боївка, учасники мистецьких 
колективів Народного дому 
м.Бібрка. 

Шановні друзі, дякуємо за Вашу 
працю. Бажаємо Вам гідної зар-
плати, стабільної зайнятості, до-
тримання ваших законних прав 
та міцного здоров’я. 

МИ БАЖАЄМ ВАМ ДОБРА  

Керівник НД м. Бібрки 

Люся Сурмач 
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Завершено реалізацію мікропро-

екту «Закупівля інвентарю для 

облаштування дитячої ігрової 

зони». Зведений кошторис— 

29 360 грн. З них: кошти місцевого 

бюджету 23 460 грн., кошти грома-

ди 5 900 грн.  

У межах проекту придбано су-

часні столи зі стільцями, настільні 

ігри та великий настільний фут-

бол. 

Завдяки активній позиції грома-

ди та співфінансуванню міської 

ради діти матимуть більше мож-

ливостей для активного дозвілля 

під час перерв та в позаурочний 

час. 

РЕАЛІЗОВАНО ЩЕ ОДИН МІСЬКИЙ МІКРОПРОЕКТ 

Сьомий рік поспіль спортклуб 
Канку проводить набір охочих на 
тренування з кіокушинкай карате 
в Бібрці у 2017-2018рр.  
Діти, котрі тренуються в Бібрці, 

відвідали оздоровчо-тренувальні 
табори в Італії, Болгарії, відвіда-
ли змагання в Польщі, Словаччи-
ні, Угорщині, Болгарії. Вибороли 
чемпіонські та призові місця на 
Кубку Світу в Будапешті, виборо-
ли перше місце на відкритому 
міжнародному кубку в Словаччи-
ні. Цього літа ми відвідали безко-
штовний тренувальний табір на 
літній олімпійській базі в Болга-
рії, який об’єднав 1500 найкра-
щих спортсменів з усіх повнокон-
тактних федерацій, робили по де-
кілька тренувань щодня, які про-
водили абсолютні чемпіони світу. 
Команда з Бібрки та Перемиш-

лян за останні 2 роки двічі здобу-
вала ПЕРШЕ загальнокомандне 
місце у відкритих кубках Львова; 
наші юні каратисти систематично 
проходять спільні тренувальні 
збори з кращими тренерами і 
спортсменами України та Європи, 
та проходять екзамени на пояси, 
які є офіційними, підтверджують-
ся відповідними печатками та є 
дійсними в інших країнах; осере-
док в Перемишлянах та Бібрці є 
філією одного з найбільших спор-
тивних клубів повноконтактного 
карате в Україні - КАНКУ. 

Клуб Канку є членом Національ-
ної федерації кіокушинкай карате 
України, яка є членом Європейсь-
кої(ЕКО) та Всесвітньої(WKO) Ор-
ганізації Карате. 
Кіокушинкай карате є офіційно 

визнаним в Україні видом спорту,  
федерація співпрацює з Міністер-
ством молоді та спорту України. 
Карате у 2020 році буде вперше 
представлене на Олімпійських 
іграх у Токіо.  
Клубу Канку 24 роки, і з його лав 

вийшло 5 майстрів спорту міжна-
родного класу, десятки майстрів 
спорту, володарі Кубка Світу та 
призери Чемпіонату Світу  
У залах Бібрки та Перемишлян 

тренування проводить Жуков Рус-
лан Вікторович , 2 дан, багатора-
зовий призер чемпіонатів Украї-
ни, освіта: тренер-педагог кіоку-
шинкай карате ЛДУ фізичної ку-
льтури та спорту, педагог-
психолог ЛНУ ім.І. Франка 
Для вас облаштовані зали з тата-

мі(спец.підлога), груші, лапи, ма-
ківари,гантелі та ін., а також наш 
досвід та методика для формуван-
н я  м а й б у т н і х  ч е м п і о н і в .  
У залах сформовані 3 групи для 
занять у післяшкільний час: 4-7 
р о к і в 
8 -11 років  старша група 
тел.: +38(067)-33-66-265  

Руслан Жуков 

СПОРТКЛУБ КАНКУ  ЗАПРОШУЄ 

Депутат Бібрської  
міської ради Оксана Довгаль 

ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ДІТЕЙ  

ВІКОМ 3Р.–17Р. У ГУРТКИ 

БДЮТ М. БІБРКА ЗА ТАКИМИ 

НАПРЯМКАМИ:  

Вокальний гурток (керівники Цюк 

Л.В., Сурмач Л.П.) 

Гурток художнього слова  

(керівник Влах З.С.) 

Танцювальний гурток ( керівник 

Легендзевич О.М.) 

Вокально-танцювальний гурток 

(Базюк М.Є.) 

Гурток бісеру (керівник  Липа 

О.Р.) 

Гурток « Умілі ручки» ( керівник  

Гузар О.О.) 

Фольклорний гурток (керівник 

Добуш Н.М.) 

Гурток образотворчого мистецтва 

( керівник Онацик С.С.) 

Гурток дизайну (керівник Гаєви-

шин М.Р.) 

 

Навчання в гуртках безкоштовне! 

Телефонуйте за номером 

0962005247 

Керівник БДЮТ м. Бібрки 

Віра Худа 
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ФОТОФАКТ 

К онцерт Івано-

Франківського 

національного акаде-

мічного Гуцульського 

ансамблю пісні і тан-

цю «Гуцулія» в Наро-

дному домі м.Бібрка 

2 вересня 2018 року 

 

ФОТОФАКТ 

Н априкінці минулого тижня 

розпочато проведення ремон-

ту міських доріг, які внаслідок 

негоди постраждали. Було зробле-

но такі роботи: вирівнювання 

грейдером та  підсипка доріг ще-

беневою сумішшю на таких вули-

цях: Шевченка, бічна Шевченка, 

Заньковецької, Лепкого, 22 Січня, 

С. Крушельницької, а також в с. 

Шпильчина.  

Р аптово, після кількамісяч-

ної перерви, відновила свою 

роботу газета «ПОГЛЯД». Певно, 

перед  виборами до Бібрської гро-

мади. Самі писаки похвали-

тись не мають чим, тому взя-

лися різко критикувати мера і 

його команду. Всім ясно, що за 

цим стоїть місцевий князьок, 

який встиг нажитись на Бібрці за 

часи свого володарювання і мріє 

знов захопити владу, надіється 

стати головою громади. Тільки 

чомусь з командою в нього не ви-

ходить. Багато хто зрозумів, порі-

вняв та й переконався в цій безго-

сподарній та безпринципній особі. 

Певно, тому він від цього бісить-

ся…  

Господарює той пан собі в ресто- рані, тримає ринок, на якому гро-
ші незаконно збирає (справа те-
пер у суді), а от порядок (за який 
так любить критикувати нову 
владу) навіть не думає робити. 
Хоч би покосив коло базару, коло 
своїх маєтків, сміття позбирав. 
Кажуть люди, що договір про ви-
віз сміття не уклав, а все вивозить 
у лісок за містом (бо його діти тут 
не живуть, а як в тому смітті бу-
дуть жити наші діти— йому бай-

дуже). От такий «гостинний ґаз-
да». 

ФОТОФАКТ 

В ітаємо Соколівську сільську 
раду (майбутнього учасника 

нашої об'єднаної громади) з успіш-
ним втіленням проекту місцевого 
розвитку «Ремонт даху Народного 
Дому в с. Ходорківці» 

ҐАЗДА НА ВСЮ БІБРКУ  

Остап Бібрак 

ФОТОФАКТ 

С вято Першого дзво-

ника в Бібрській 

музичній школі  

ФОТО-

ФАКТ 

С вято Пер-

шого дзво-

ника в ОЗНЗ 

"Бібрська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

імені Уляни 

Кравченко"  
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церк-

ві Покрови Пресвятої 

Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 7.09 

- 06:45 Сповідь (обітниця) 

- 08:00 Свята Літургія на 

всяке прохання 

Субота, 8.09 

- 08:00 Свята Літургія за 

упокій 

- 19:30 Вечірня 

Неділя, 9.09 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

Ш ановні мешканці міста Бібрки! У четвер, 6 

вересня 2018 року, о 15:00 в актовому залі 

Міської ради архітектурний офіс ZELEMIN презен-

туватиме проект нового житлового комплексу по 

вулиці Уляни Кравченко.  

Майбутній комплекс поєднуватиме високий рівень 

естетики, функціональності, ергономіки й екологіч-

ності. 

Ми віримо, що комфортне середовище робить щас-

ливими людей, які в ньому мешкають. 

Запрошуємо Вас прийти і взяти участь в обговорен-

ні, поділитись враженнями та поставити всі питан-

ня, що вас цікавлять!   

Повідомлення про початок про-

цедури розгляду та врахування 

пропозицій громадськості у проек-

ті містобудівної документації 

«Детальний план території по змі-

ні цільового призначення земель-

них ділянок  для  будівництва  та 

обслуговування закладу громадсь-

кого харчування  по вул. Львівсь-

ка в м.Бібрка Перемишлянського 

району Львівської області» 

Підставою для розроблення вка-

заного проекту є рішення Бібрсь-

кої міської ради     № 1295 від 

27.07.2018 року «Про надання до-

зволу на виготовлення детального 

плану території під будівництво 

закладу громадського харчування 

по вул. Львівська в м.Бібрка Пе-

ремишлянського району Львівсь-

кої області» (зміна цільового приз-

начення земельної ділянки)». 

Планування проектованої тери-

торії передбачає впорядкування 

ділянки площею  0,47 га  під  

будівництво  та обслуговування 

закладу громадського харчування. 

На проектованій ділянці  буде 

розташовано: Заклад громадсько-

го харчування; Господарський 

майданчик; Альтанки; Парку-

вальні місця гостьового автотранс-

порту; Паркувальні місця службо-

вого автотранспорту; Очисні спо-

руди – установка «Біотал». 

Ознайомитися з проектом місто-

будівної документації можна в 

приміщенні Бібрської міської ради 

за адресою: м. Бібрка, вул. Тар-

навського, 22,  тел. 4-32-35; 4-31-

35 (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 

18.00, перерва з 13.00 до 14.00). 

     Пропозиції до зазначеного ви-

ще проекту подаються на ім’я 

міського голови у письмовій формі 

до 18 години 3 жовтня 2018 року 

за поштовою адресою: 81220,  м. 

Бібрка, вул. Тарнавського, 22. 

Виконком БМР 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ НОВОГО ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В БІБРЦІ 

ПОВІДОМЛЕННЯ  


