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Д нями у конференц-залі  Біб-
рської міської ради відбулось 

засідання  ХХV–ої сесії  Бібрської 
міської ради VII демократичного 
скликання. На цьому засіданні вне-
сено річні зміни до бюджету Бібрсь-
кої міської ради на 2018 рік, затвер-
джено Положення про порядок при-
йому іноземних делегацій, гостей 
міста та направлення делегацій 
Бібрської  міської ради, скасовано 
рішення  Бібрської міської ради  № 
1253 та  № 1254  від 27.07.2018 р., 
внесено зміни  до рішення Бібрсь-
кої міської ради № 1185  від 
08.06.2018 р., що стосуються введен-
ня податку на землю для ведення 
лісового господарства і пов’язаних  
з ним послуг, 

, внесено змі-
ни до складу виконавчого комітету 
Бібрської міської ради, розглянуто  
заяви громадян на отримання ма-
теріальної допомоги.   

Внесенням річних змін до бюдже-

ту Бібрська міська рада виділила з 
бюджету міста 70 тисяч гривень на 
преміювання працівників дошкіль-
них навчальних закладів м.Бібрка 
та с . Шпильчина до Всеукраїнсько-
го дня дошкілля.  Своїм рішеннями 
рада скасувала рішення  Бібрської 
міської ради  № 1253 та  № 1254  
від 27.07.2018 р, що стосувались 
продажу кінотеатру. Це логічне 
продовження процедури скасуван-
ня електронного аукціону з про-
дажу об’єкта комунальної власності 
- будівлі кінотеатру. 

Сімом громадянам, які зверну-
лись за матеріальною допомогою до 
Бібрської міської ради, рішенням 
сесії така допомога виділена. 

Через відсутність кворуму сесія 
зупинила свою роботу, не розгляну-
вши земельних питань.  

Наступне засідання ХХV–ої сесії  
Бібрської міської ради VII демокра-
тичного скликання відбудеться  5 
жовтня.  

НА ЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Секретар Бібрської міської ради 

Надія Федущак  

У  понеділок 2 жовтня праців-
ники апарату  Бібрської мі-

ської ради завантажили у елект-
ронну систему «Прозоро-продажі» 
усі документи (рішення ради, ви-
конавчого комітету, протокол засі-
дання виконавчого комітету), про 
відміну усіх попередніх рішень 
щодо проведення  електронного 
аукціону з продажу об’єкта кому-
нальної власності - будівлі кіноте-
атру і скасували аукціон. Такий 
крок був відповіддю на те, що пе-
реможцем електронного аукціону 
не стало, на жаль, Єпархіальне 
Управління Стрийської єпархії 
Української Греко-Католицької 
Церкви, яке брало участь у торгах 
і усі умови продажу були чітко 
прописані  саме для єпархіально-
го центру УГКЦ.  

Нагадую, що протягом тривало-
го часу велись перемовини між 
Єпархіальним Управлінням 

Стрийської єпархії УГКЦ, зокре-
ма,  з Преосвященним владикою 
Тарасом (Сеньківим), Єпархом 
Стрийським і Бібрською міською 
радою щодо створення на базі 
приміщення кінотеатру пастора-
льно-соціального центру УГКЦ. 
Для залучення коштів Євросоюзу 
для реставрації  будівлі кінотеат-
ру і створення у ньому відповід-
них умов функціонування Центру 
будівля кінотеатру мала перей-
ти у власність церкви. Тому бу-
дівля кінотеатру була виставлена 
на електронні торги, оскільки ін-
шого шляху для приватизації  у 
нас відповідно до чинного законо-
давства нема. Щодо учасників 
торгів, то участь у них  через елек-
тронну систему можуть брати усі 
охочі. Ми не могли й подумати, 
що знайдуться люди, що втру-
тятся у благочинні церковні спра-
ви.  

Також Бібрська міська рада не 
ставила собі за мету заробити на 
цих торгах, бо у реставрацію цієї 
будівлі треба вкласти дуже багато 
коштів (понад 10 мільйонів гри-
вень), та й потенційний покупець 
був відомий. Окрім того, законо-
давством передбачено, що старто-
вою ціною  є балансова вартість 
нерухомого майна. 

Ми дуже надіємось, що потен-
ційний переможець  аукціону не 
буде судитись з Бібрською міською 
радою через скасування  резуль-
татів аукціону. На запитання де-
путатів перед  сесією 28 вересня, 
чи готовий потенційний перемо-
жець подарувати церкві цю будів-
лю, представник потенційного 
переможця відповів «Ні». На запи-
тання, чи вірить він у Бога, відпо-
вів ствердно. Будемо надіятись, 
що мораль і духовність є вищими 
за матеріальну вигоду… 

ПРО ПРОДАЖ БУДІВЛІ КІНОТЕАТРУ 

Секретар Бібрської міської ради 

Надія Федущак  
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Тарас Шах 

ЖИТТЄВА ОДІССЕЯ ВЧИТЕЛЯ, ДИРЕКТОРА, БУРГОМІСТРА, СТАЛІНСЬКОГО В’ЯЗНЯ… 

Б ув тяжкий повоєнний час 
польської присутності в укра-

їнській Галичині. Завдяки  одру-
женню Романа Кулинича з Франці-
шкою Фалькевич, згодом  Кулинич, 
молода сім’я поріднилась із сім’єю 
Франків. Упродовж років вони під-
тримували родинні стосунки, які 
завжди були теплі і щирі. Роман 
Кулинич в особі Тараса Франка оде-
ржав швагра. 

Після березня 1923 року, коли 
сильні світу цього визнали Галичи-
ну і частину Волині інтегральною 
частиною Польської держави, гали-
цька українська інтелігенція мала 
чотири орієнтаційні вибори: визна-
ти факт включення українських 
земель до складу  ІІ Речі Посполитої 
і, пристосовуючись  до реального 
стану речей та в міру можливості,  
працювати легально на українську 
справу; не визнавати рішення Анта-
нти від 14 березня 1923 року і вклю-
читися в нелегальну боротьбу у 
складі УВО ( з 1929 р. ОУН) проти 
Польської держави; обрати совєто-
фільський орієнтир і боротись у під-
піллі  в складі КПЗУ за возз’єднан-
ня з УСРР ( з 1934 – УРСР). Був ще 
четвертий, зрадницький, конформі-
стський шлях – погодитись на опо-
лячення і стати запроданцем. 

Значна частина поміркованої ук-
раїнської галицької інтелігенції фо-
рмально визнала факт інкорпорації 
Галичини в Польську державу,  і 
використовуючи її конституційні 
можливості, стала  легально гурту-
ватися  навколо УНДО (українська 
легальна партія), «Просвіти», 
«Лугу», «Січі», «Сільського господа-
ря» та інших громадських організа-
цій, кооперативного руху. У цих ук-
раїнських інституціях вони продов-
жували формувати українську наці-
ональну свідомість, готуватися  до 
майбутньої боротьби. До цієї першої 
позиційної течії належав і Роман 
Кулинич. 

Після одруження Роман  став від-
повідальним і за сім’ю, тому мусив 
мати постійну роботу, бо приватне 
вчителювання -  це заробіток від 
випадку до випадку. 

В умовах ІІ Речі Посполитої зі 
скрипом відроджується  українська 
кооперація на основі польського 
закону про кооперативні об’єднання 
з 1920 р. Різні форми українських 
згуртувань в умовах бездержавності 
відігравали роль економічного підг-
рунтя  для розвою  українського на-
ціонально-культурного життя. Ав-
тор статті про кооперацію у т. 3 Ен-
циклопедії Українознавства (гол. 
Редактор д-р З. Кубійович) справед-

ливо зазначав: « В тогочасних полі-
тичних умовах українського народу 
(відсутність власної держави – Т. 
Ш.), кооперативний рух як  засіб 
соціально-економічної самооборони 
став рівночасно складовим елемен-
том його національно-визвольних 
прагнень, засобом господарського 
зміцнення й громадського вихован-
ня широких мас…» 

Розуміючи роль кооперації в укра-
їнському національному поступові, 
керівники кооперативних згрома-
джень  дбали і про добрі кадри для 
кооперації, від яких  значною мірою 
залежав успіх роботи. З 1923 року 
Роман Кулинич поєднує свою долу 
із бібрською кооперацією, працює в 
ній бухгалтером. У вільний час про-
довжує займатися громадськими 
справами, чим забезпечує собі пова-
жне місце серед бібрецької українсь-
кої спільноти.  

Наприкінці грудня 1925 року у 
сім’ї Кулиничів сталася радісна по-
дія – народилась донечка, їй дали 
ім’я Олександра (так звали батька 
Романа Кулинича), а через чотири 
роки засвітилась ще одна сімейна 
зірка, - на світ з’явився хлопчик, 
його охрестили Ігорем. На батькові 
плечі ліг ще більший обов’язок – 
дбати і за дітей. 

Дев’ять років  свого  життя Роман 
Кулинич віддав праці у бібрській 
кооперації, заслужив за цей час ре-
путацію відмінного спеціаліста в 
галузі бухгалтерського обліку. У 
1932 році його запросили на посаду 
бухгалтера в міську управу. Тут кі-
лька слів варто сказати про кадрову 

політику в часи ІІ Речі Посполитої. 
Шовіністичні підходи в цій царині  
політико-економічних відносин що-
до українців часом давали  збій, 
коли йшла мова про рівень кваліфі-
кації, відповідальність  та доброчес-
ність. Таку позицію, наприклад, 
займав найбільш успішний підпри-
ємець в Бібрці у 30-х рр. ХХ ст. Леон 
Урбанський. Коли українофобські 
сили  закидали йому, що в нього на 
виробництві на відповідальних по-
садах працюють «русіни», то він по-
силався не на «народовость» праців-
ника, а на його професійну компете-
нтність. З цього огляду такий же 
підхід був застосований і до Р. Ку-
линича, коли йому запропонували 
місце у бухгалтерії  міського магіст-
рату. Трудився він на цій посаді до 
розвалу Польської держави в 1939 
році під ударами вермахту та черво-
ної  робітничо-селянської. 

Ніде правди діти, Галичина зу-
стрічала «братів із-за Збруча» з ра-
дістю: закінчився період польського 
панування, будем мати рідну мову, 
Українську, хоч і радянську, держа-
ву. Перші кроки радянізації вигля-
дали обнадійливими: школа стала 
україномовною, чиновники зі сходу 
намагалися спілкуватися українсь-
кою, малоземельним хліборобам 
розпочали надавати конфісковану 
панську землю. Це був пряник, за 
ним уже прозирав сталінський 
кнут. Усі українські товариства і 
політичні партії були розпущені, 
газети заборонені, почались арешти 
українських громадських і політич-
них діячів (для прикладу – був за-
триманий і засуджений голова пові-
тової філії «Просвіти» Бібреччини 
Ярослав Дудикевич, пізніше була 
репресована і його сім’я). Такі випа-
дки стали не поодинокими . До міст 
і сіл Галичини та Волині прийшов 
страх, носієм якого став каральний 
орган із назвою НКВД. Із початком  
1940 року  на теренах західноукра-
їнських земель був ліквідований 
повітовий поділ, запроваджений 
районний (елемент радянізації – Т. 
Ш.) Із Бібрського повіту утворено 
ряд районів, менших за територією і 
кількістю населення. 

Але повернімося до Бібрки, до ста-
ну шкільництва, оскільки Роман 
Кулинич з початком 1939 – 1940 н. 
р. був призначений директором Біб-
рської неповної середньої школи 
(семирічки). У той час у Бібрці були 
ще дві загальноосвітні школи – 
польська і єврейська у статусі семи-
річок. 

 

 (До 120-річчя від дня народження Романа Кулинича)  

Продовження у наступних числах газети 

продовження 

Францішка Фалькевич-Кулинич 

 з донькою Олександрою та  

сином Ігорем  
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ФОТОФАКТ 

Ж іночий хор "Горлиця" НД м. 
Бібрка на святкуванні 200 

ліття храму Пресвятої Богородиці 
села Лани. Архиєрейська Літур-
гія.  

 

ФОТОФАКТ 

У  Народному домі міста Бібрка 

п р о в е л и  л і т е р а т у р н о -

музичний вечір "Іван Керницький 

і Бібреччина", з нагоди 105 річни-

ці від дня народження письмен-

ника. У заході взяла участь На-

родна хорова капела "Бібрчани" 

Народного дому м.  Бібрка 

(керівник М.Наконечний), драмгу-

рток та читці НД м. Бібрка 

(керівник Н. Свіжак), бібліотекарі 

д о р о с л о ї  б і б л і о т е к и  - 

М.Чемеринська, О.Добрянська. 

Захоплююче презентував творчий 

спадок І.Керницького Т. Шах.  

Оля Зборівська 

З вертаємось до Всіх небайду-
жих жителів Бібреччини з 

проханням допомогти волонтерам 

Народної Самооборони з поїздкою 
на Схід України! 
Просимо господинь наліпи-

ти вареників - відерка можна взя-

ти вже цієї п'ятниці в магазині 
Лілі Гринус, а також по вул. Гали-

цькій в магазині Михайла Нако-
нечного. 
Є такі прохання: вареники, чай, 

кава, цукор, мед, крупи (рис, греч-
ка, горох, вівсяні пластівці), сухе 
печиво, яйця, вологі серветки, 

шкарпетки, батарейки АА, засоби 
гігієни (мило, шампунь, зубна пас-
та, пінка для гоління, крем після 
гоління, крем до рук, станки для 
гоління), мийні засоби (мило гос-

подарське, порошок до прання, 

плин для миття посуду), цибуля, 
часник, трави для чаїв (листя ви-
шні, смородини, малини, липа, 
м'ята, меліса і т. ін.), гарбузи, сма-
лець для заливання вареників,  

яйця - це для потреб Львівської 
волонтерської кухні, все це буде 
спаковано в сухі борщові та супові 

набори, ліниві голубці, чаї і пере-
дано на Схід. 
Просимо приносити продукти 10-

го жовтня (середа) з 15:00 до вечо-

ра за адресою вул. Торгова, 20.  
Маємо надію, що на свято Покро-

ви Пресвятої Богородиці, яке є 
також святом Українського війсь-
ка і Козацтва, хлопці на війні від-
чують нашу підтримку. 
Робіть добрі справи, бо це так 

легко!�  

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

ПІДТРИМАЙ НАШИХ ВОЯКІВ! 
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Випуск №137, 4 жовтня 2018 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві Пок-

рови Пресвятої Богородиці 

м. Бібрки:  

П'ятниця, 5.10 

- 07:00 Сповідь (обітниця) 

- 08:00 Свята Літургія за молодих 

Субота, 6.10 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

Неділя, 7.10 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

- 16:00 Свята Літургія 

Вітаємо з 50-річчям Максимович  

Лілію Володимирівну!  
Дозволь у це гарне свято  

Тебе привітати від душі 

І побажати море щастя. 

Здоров'я, радості у житті. 

Хай прибуде здоров'я з лугів, з поля, 

Хай квітне в серці доброта, 

Із повних пригорщів хай щедра доля 

Багато сипле ласки і тепла. 

Щоб смутку не знала Ти - 

Ми просимо у долі добра 

Тобі радості, рідна, доволі. 

Живи довгі і плідні літа! 

Бо людям для щастя багато не треба - 

Сімейного затишку й мирного неба. 

Дякуємо Богу, що Ти у нас є, 

Хай сили й здоров'я Тобі Господь дає! 
 

Марія з сім'єю. 

У  п’ятницю, 5 жовтня 2018 р. ,о 17.00 год. у конференц-
залі Бібрської міської ради відбудеться ІІ засідання ХХV

–ої сесії Бібрської міської ради VII демократичного скликання. 
Бібрський міський голова Р.Я.Гринус 

Повідомлення 
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій 

громадськості у проекті містобудівної документації 
«Детальний план території під будівництво індивідуального 
гаража в м.Бібрка по вул. Львівська, 3/7 Перемишлянського  

району Львівської області» 
Ознайомитися з проектом містобудівної 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 вище проекту подаються на ім’я міського 
голови у письмовій формі до 18 години 2 листопада 2018 року за по-
штовою адресу БМР. Відповідальним за організацію розгляду пропо-
зицій громадськості до вказаного проекту є керуючий справами 
(секретар) виконавчого комітету Бібрської міської ради 
С.З. Охримович , тел. 4-31-35).  

Бібрський міський голова Р.Я.Гринус 

1.І н в е с т о р  ( з а м о в н и к )  Т з О В 
«Зелемінь». Поштова і електронна 
адреса м. Львів, вул. Франка, 71 
2.Місце розташування майданчиків 
(трас) будівництва (варіанти) вул. 
Уляни Кравченко, вул. Обширна у м. 
Бібрка 
3.Характеристика діяльності (об'єкта) 
Багатоквартирний житловий буди-
нок з вбудованою громадською функ-
цією. Технічні і технологічні дані Бу-
динок розрахований на 36 квартир 
4.Соціально-економічна необхідність 
планованої діяльності Доповнення 
існуючої інфраструктури житлово-
го кварталу 
5.Потреба в ресурсах при експлуатації 
[будівництві]: Земельних Площа зе-
мельної ділянки 0,8136га. Сировин-
них немає. Енергетичних (паливо, 
електроенергія, тепло) Електроспожи-

вання - 154,9тис.кВт*год/рік. Природний 
газ - 110,2м3/год.. Водних Водоспо-
живання - 25,61м3/добу. Трудових 
Кількість працівників - 15чол. Кіль-
кість мешканців - 75 жителів 
6.Транспортне забезпечення (при бу-
дівництві й експлуатації) За рахунок 
існуючих автомобільних доріг 
7.Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за варіантами не-
має 
8.Необхідна еколого-інженерна підго-
товка і захист території за варіанта-
ми Проектом передбачається благо-
устрій території 
9.Можливі впливи планованої діяль-
ності (при будівництві й експлуата-
ції) на навколишнє середовище: клі-
мат і мікроклімат Не впливає. Повіт-
ряне Не впливає. Водне Не впливає. 
Ґрунт Не впливає. Рослинний і тва-
ринний світ, заповідні об'єкти Не 
впливає. Навколишнє соціальне сере-

довище (населення) Покращує. На-
вколишнє техногенне середовище Не 
впливає 
10.Відходи виробництва і можливість 
їх, утилізації, повторного викорис-
тання знешкодження або безпечного 
захоронення Відходи будуть збира-
тись у відповідних місцях з переда-
чею згідно договору спеціалізованим 
підприємствам на утилізацію 
11.Обсяг виконання ОВНС Згідно ви-
мог ДБН А.2.2-1-2003 
12.Участь громадськості Пропозиції і 
зауваження подавати до Бібрської 
міської ради за адресою: 81220, Львів-
ська область, Перемишлянський рай-
он, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22. 

Замовник ТзОВ «Зелемінь».  
Генпроектувальник ТзОВ «Зелемінь»  

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 


