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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ”  

БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ 

15 листопада 2019 року в Народ-

ному домі м. Бібрки відбулось за-

сідання Х-ої сесії Бібрської місь-

кої ради VII демократичного 

скликання, на якому рада підтри-

мала рішення про створення Ко-

мунального закладу “Центр на-

дання соціальних послуг” Бібрсь-

кої міської ради.  

У Комунальному закладі створе-

но відділення соціальної допомо-

ги вдома, у якому станом на 03 

січня 2020 року на обслуговуван-

ні перебуває 84 одиноких непра-

цездатних громадян та інвалідів, 

яких обслуговує 8 соціальних ро-

бітників. Колектив працює над 

підвищенням якості надання со-

ціальних послуг, дотримується 

принципу вчасного виявлення 

осіб, що потребують допомоги, 

продовжує здійснювати моніто-

ринг і контроль якості та ефекти-

вності послуг. 

У приміщенні Комунального 

закладу “Центр надання соціаль-

них послуг” Бібрської міської ра-

ди також надає послуги провід-

ний спеціаліст сектору з прийому 

документів з соціальних допомог.  

Оголошення 

Звертаємося до Всіх небайдужих жителів Бібре-

ччини з проханням допомогти малозабезпеченим 

сім’ям із дітьми. Це може бути одяг для дітей і 

дорослих, взуття, іграшки та інші речі. 

Приносити речі з 9:00 до 18:00 години до КЗ 

“Центр надання соціальних послуг” Бібрської місь-

кої ради, який розташований за адресою: площа 

Національного Відродження, 16 (де є відділення з 

оформлення субсидій та інших соціальних допо-

мог). 

Адміністрація КЗ  

«Центр надання соціальних послуг»  

Бібрської міської ради 

ХТО ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ 

Відповідно до п. 281.1 ст. 281 По-
даткового кодексу України (далі – 
ПКУ) від сплати земельного пода-

тку звільняються: 

• інваліди першої і другої 

групи; 

• пенсіонери (за віком); 

• ветерани війни та особи, 

на яких поширюється дія 
Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту»; 

• фізичні особи, визнані за-

коном особами, які постра-
ждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи. 

Згідно з п. 281.2 ст. 281 ПКУ зві-
льнення від сплати податку за 

земельні ділянки, передбачене 

для відповідної категорій фізич-
них осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ, по-
ширюється на одну земельну діля-
нку за кожним видом використан-
ня у межах граничних норм, а са-

ме: 
- для ведення особистого селян-

ського господарства – у розмірі не 
більш як 2 гектари; 

- для будівництва та обслугову-
вання житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка): у селах – не 
більш як 0,25 гектара, в селищах 

– не більш як 0,15 гектара, в міс-
тах – не більш як 0,10 гектара; 

- для індивідуального дачного 
будівництва – не більш як 0,10 

гектара; 
- для будівництва індивідуаль-

них гаражів – не більш як 0,01 
гектара; 

- для ведення садівництва – не 
більш як 0,12 гектара. 

Слід зазначити, що до переліку 
видів земельних ділянок, щодо 
яких фізичні особи мають право 
на пільги зі сплати земельного 

податку, не включено земельні 
ділянки, що утворилися за раху-

нок переданих за рішенням відпо-
відної ради земельних часток 
(паїв). 

Пунктом 281.4 ст. 281 ПКУ ви-
значено, якщо фізична особа має у 

власності декілька земельних ді-
лянок одного виду використання, 

то до 1 травня поточного року по-
дає письмову заяву у довільній 
формі до контролюючого органу за 

місцем знаходження земельної 
ділянки про самостійне обрання/

зміну земельної ділянки для за-
стосування пільги. 

Пільга починає застосовуватися 
до обраної земельної ділянки з 

базового податкового (звітного) 
періоду, у якому подано таку зая-
ву. 

До відома! Для отримання піль-
ги щодо сплати земельного пода-
тку фізична особа має подати до 

органу державної податкової слу-
жби за місцезнаходженням земе-
льної ділянки  до 30.04. поточного 
року заяву про надання пільги та 

документи, що посвідчують право 
такої особи на пільгу (паспорт, 

посвідчення ветерана війни то-
що).  

Відділ архітектури, містобудування, 
земельних відносин та інфраструк-

тури виконавчого комітету  
Бібрської міської ради  
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ПРО СЕЛО МОСТИЩЕ 

Мостище. Є таке невеличке село 
на Бібреччині на шляху зі Стрілок на 
Підгородище, Романів. Розташоване 
на перевалі Гологірського хребта, що 
ділить басейни Балтійського (ріка 
західний Буг-Вісла) та Чорного 
(басейн р.Дністер) морів. Звідки взя-
лася така назва населеного пункту? 
Перше, що спадає на думку – назва 
Мостище походить від «моста», очеви-
дно, великого, протяжного.  На Львів-
щині подібну топоніміку зустрічаємо 
на заході (Мостиська на березі річок 
Січна, Вишня – притоки р.Сян), пів-
нічніше Львова (Великі Мости на 
річці Рата — притоці Західного Бу-
гу). Є невеличкі Мости біля Монасти-
рця Городоцьокого району, Мостки 
(Містки) біля Пустомит на р. Бартаті-
вка, Княжий Міст біля Судової Виш-
ні. Мостище є і в сусідній Івано-
Франківській області, де річка Фур-
нилів впадає в річку Кропивник і 
далі – Дністер, Мостище— колишнє 
село, тепер історична місцевість у 
Гостомелі на правому березі річки 
Ірпінь, в Козелецькому районі Черні-
гівської області на р. Трубежі 
(первісна назва Мостова Слобода). 
Мостиська, Мостки, Княжий Міст 
придністровські Мостища розкину-
лись в колись болотистій місцевості, 
отже ,могли мати і мости, і мостики і, 
навіть великі «мостиська». Але в біб-
рецькому Мостищі не те що річки, 
навіть потічка чи заболоченого видо-
линку немає, через які могли б пере-
кидатися не те що мости-мостища, 
навіть місточки – розташовані на 
пагорбку, властиво – на гребені водо-
дільного хребта. Отож самого геогра-
фічного пояснення тут немає. 

Назви багатьох населених пунктів 
мають своє давне історичне коріння. 

У Вікіпедії, як і в енциклопедично-
му виданні «Істрія міст і сіл Українсь-
кої РСР», чомусь місця для опільсько-
го Мостища не знайшлося. Розташо-
ване поруч Мостищ с.Підгородище – 
підгороддя тодішнього княжого горо-
да Звенигорода. До сьогодні зберег-
лися залишки двох давньоруських 
городищ ХІ-ХІІ століть, з ХІІ століття 
в околицях був монастир Святого 
Онуфрія. Сам же Звенигород, що за 
декілька кілометрів на північ від Мо-
стища, відомий у літописах з початку 
2-го тисячоліття; розташована поруч 
Бібрка згадується від 2011 р., де «на 
ріці Боберка відбулася січа велика». 
Навколишні села Волове, Стрілки, 
Підгородище згадуються у судових 
актах ХV ст. Отож, місцевість не була 
ні людьми, ні  «Богом забута».  

Міста й менші поселення історично 
виникли на торгових шляхах. Найз-
ручнішими були, безперечно, водні. 
Не відомо про якісь «биті шляхи» між 
містами на теренах Русі 9-13 ст.: не 
володіли гужовим транспортом ні 
вікінги-варяги, ні русичі, за відсутно-
сті доріг не міг бути популярним і в 
купців-«греків». Найвідомішим у Схі-
дній Європі став водний дніпровсь-

кий шлях «з варяг у греки» (виник 
наприкінці IX — на початку X століт-
тя, занепав після руйнування Конс-
тантинополя хрестоносцями в 1204 
році). Згадки про цей торговий шлях  
є у творі візантійського імператора 
Константина VII Багрянородного «De 
administrando imperio» («Про управ-
ління імперією»; складений у 943–
953 рр). Вздовж нього у басейні Дніп-
ра були Смоленськ (863), Київ (2-а 
пол. V ст. — 1-а пол. VI ст.), Вишго-
род ( 946), Переяслав (907), Десни – 
Чернігів (907).  

З суто технічної точки торгові шля-
хи в той час з півночно-східної до пів-
денно-східної Європи могли бути ли-
ше водними: гужовим транспортом не 
володіли ні вікінги-варяги, ні русичі, 
не був він популярним і в купців-
«греків». Не відомо про якісь «биті 
шляхи» між містами на теренах Русі 
9-11 ст. ст., та й  міст тих було обмаль. 
Отож основним шляхом пересування 
на великі віддалі що купців, що воїв, 
що княжих делегацій могли бути вод-
ні артерії, а засобами –  місткі човни-
лодії: у скандинавів «кнорри» і 
«шнекери», у русичів – однодеревки-
довбанки (вміщали до 30-40 людей). 
Проблемним було перемістити човни 
з крамом з басейну Балтійського мо-
ря до витоків чи Дніпра або Десни. 
Доводилось долати суходіл Валдайсь-
кої височини волоком або перепако-
вавуватися на «дніпровські» плавза-
соби (7-15 км). 

Існує небезпідставна версія щодо 
іншого (інших), крім дніпровського, 
«шляху з варяг у греки» – західного: з 
Вісли до Західного Бугу чи Сяну і 
далі в басейн Дністра. Був і шлях, що 
сполучав обидва на шляху до Великої 
Моравії: з Прип’яті, Стира через 
(попри) літописне місто Плісненськ 
(відоме у VII–VIII – ХІІ ст.) між Бро-
дами (1084) й Буськом (1097) на Захі-
дному Бузі. У верхів’ях приток Бугу 
(Полтва) знаходиться і княже місто 
Звенигород.  

Басейн «балтійського» Західного 
Бугу і «понтійського» Дністра розді-
лений вододілом Розточчя  Гологірсь-
кої гряди.Отож мусили існувати якісь 
переходи суходолом. Якщо глянути 
на карту Львівщини, то з верхів’я і 
приток Західного Бугу більш-менш 
доступними переходами до Дністра 
через Гологірський хребет є перевали 
до витоків р. Гнилої Липи (с.Затемне) 
і р.Боберки (Мостище). Перевал в 
с.Затемне з боку Звенигорода 
(Полтви) є доволі крутим, а схил до 
потоку Білий і далі до р. Гнила Липа 
–, хоч і пологим, але затяжним. Ідеа-
льним для переходу «сушею» вигля-
дає перевал у с.Мостище – найниж-
чий у Гологірсько-Розтоцькій гряді, з 
пологими і короткими схилами як з 
боку р. Полтви, так і р. Боберки. Тому 
напрошується припущення, що захід-
ний водний шлях «з варяг у греки» 
на теренах сучасної Львівщини мав 
пролягати до Буська, звідти Полтвою 

до Звенигорода і під Мостище, далі 
волоком (кількасот метрів) до Бобер-
ки і вниз за течією через Ходорів 
(1394) до Дністра вище Галича (899). 
Слід мати на увазі, що неподалік 
Ходорова (с. Стільсько) у IX—XI ст. 
знаходилось величезне (250 га) посе-
лення – столиця білих хорватів. 

З огляду на «повноводність» тепері-
шніх річок і потічків таке бачення 
водного шляху виглядає неправдопо-
дібним: у верхів’ях майже не видно ні 
Полтви з притоками, ні Боберки. Але, 
і це поза сумнівом, що і Звенигород, і 
Бібрка були ніби островами поміж 
озер-боліт, сполучених річищами. 
Про це свідчать і назви сіл навколо 
Звенигорода: Водники (Відники, 
1437), Шоломия (Шолом-мити) 
(Шоломинь, 1486 ). На озерах і боло-
тах на р.Боберці були княжі боброві 
лови. Старожили пам’ятають ще пов-
новодну Боберку; ще зовсім недавно, 
в 1970-х рр. минулого століття, Дніст-
ром у Галичі і вище плавали баржі, 
буксири, рибацькі баркаси… 

Зі сказаного напрошується висно-
вок, що в Мостищах був волок для 
лодій, і цей волок мав бути мощеним, 
скоріше всього – колодами; і перетя-
гали ці лодії волами, яких для цього 
тримали у сусідньому селі Воловому 
(Волоковому?). І назва села не від 
якогось величезного моста-мостища, 
а від мощеного волоку на торговому 
шляху «з варяг у греки». Саме цьому 
торговому шляху і мощеному перева-
лу завдячує місто Бібрка своєю поя-
вою, саме на цьому шляху із Звениго-
рода до Галича й могла відбутися 
літописна «січа велика» на річці Бо-
берці у 1211 році. 

PS. Два «варязькі» шляхи – Дніп-
ровський і Бузький, могли з’єднува-
тись по лінії Броди – Буськ. Це – два, 
одні з найдавніших в Київській Русі 
міста. Своєю появою і розвитком, за-
вдячують, очевидно цьому шляху. 
Між ними, між Стиром, притокою 
Прип’яті, і Західним Бугом, притокою 
Вісли, дещо на схід від Олеська про-
ходить невисокий болотистий вододіл 
між Чорним і Балтійським морями. 
Про можливість проходження торго-
вого шляху зі Стира до Західного Бу-
гу можуть свідчити сама назва міста 
(Броди), його давнє походження 
(перша писемна згадка датована 
1084 роком), назва ближнього села 
Гаї Старобрідські. Цікавою є назва 
іншого села, що за 9 км від Бродів – 
Суховоля на берегах річки Сухові-
лки (басейн річки Стир). На старих 
австрійських картах село позначене 
як Суха Воля, а річка – Suchowolka 
(Суховолка – Сухий волок? )
Можливо, що саме у верхів’ях Сухово-
лки біля Сухого Волока  в часи Київ-
ської Русі й був той «сухий волок» зі 
Стира попри Олесько й Плісненськ 
до Західного Бугу і торгово-портового 
Буська? 

А.Л. Федущак 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/IX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/X_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/X_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1204
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_VII_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%94%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%94%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/943
https://uk.wikipedia.org/wiki/953
https://uk.wikipedia.org/wiki/946
https://uk.wikipedia.org/wiki/907
https://uk.wikipedia.org/wiki/907
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%97_(%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БІБРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ 

9 січня в Бібрську міську раду 

надійшов лист від головного ліка-

ря Бібрської районної лікарні 

І.М.Курча. Лист скеровано на роз-

гляд конкурсної комісії Конкурсу 

на зайняття посади директора 

КНП «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської ради (Голова ко-

місії – Андрій Дацко, спеціаліст І 

категорії (інспектор праці), секре-

тар – Василь Марочканич, старос-

та Великоглібовицького старости-

нського округу, Іван Самофал, 

член виконкому, Олег Дуда – го-

лова ГО «Українське лікарське 

товариство», В’ячеслав Верес – 

заслужений лікар України, голов-

ний спеціаліст Львівської обласної 

організації професійної спілки 

працівників охорони здоров’я Ук-

раїни, Володимир Охримович – 

член правління ГО «Спортивний 

клуб «ЗАХІД м. Бібрка»).  

Адміністрація лікарні зробила 
вибір залишатися структурним 

підрозділом Перемишлянської 
ЦРЛ і висловила думку про недо-
ц ільність  створення  КНП 
«Бібрська міська лікарня» і прове-
дення конкурсу на зайняття поса-
ди директора КНП «Бібрська місь-

ка лікарня».  
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови Пре-

святої Богородиці м. Бібрки:  

П’ятниця, 17.01 

- 06:30 Царські Часи 

- 08:00 Свята Літургія за упокій (замість су-

боти) 

Субота, 18.01 

- 08:00 Вечірня з літургією; велике Йордан-

ське водосвяття 

- 21:00 Велике повечір'я 

Неділя, 19.01 (Богоявлення Господнє) 

- 06:00 Утреня; Свята Літургія; велике Йор-

данське водосвяття 

- 09:30 Свята Літургія  

Втрачену картку водія цифрового тахографа 

UAD0000031136000 на прізвище Керницький Сте-

пан Євгенович ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ, 

Керницький Степан Євгенович  

ФОТОФАКТ 

Після різдвяного концерту духового оркестру 
Львівської духовної семінарії у церкві Святих 

апостолів Петра і Павла села Шпильчини 
(парох—о. Олег Дутка) 

Г о т е л ь н и й  п а л а ц о в о -

парковий комплекс Edem Re-

sort Medical & SPA запрошує 

мешканців Бібреччини взяти 

участь у святкуванні Водохре-

ща на озері на території ком-

плексу. Служба Божа розпоч-

неться о 13-й годині 19 січня. Пі-

сля Богослужіння всі охочі змо-

жуть пірнути в Йорданську воду. 

Дорогі мої випускники  

Бібрської СШ 1977 року! 
Вітаю Вас із 60-річчям! Бажаю всім радісного і здорово-

го довголіття! 

Приємно згадати наші дружні спілкування з литовськи-

ми та ульяновськими школярами, красу та велич кар-

патського краю, його митців. Ці багаті спогади надиха-

ють Вас на творчість. До 800-річчя рідного міста Надія 

Філь-Волос відгукнулась поетичними рядками: 

Мина вже 35, а ніби вчора 

Ми школи рідної залишили поріг. 

Хто – в Штатах, хто – в іспанських горах. 

Не перелічити наших всіх доріг. 

І так нам радо бачити і знати, 

Що Бібрка – наш маленький отчий край –  

Живе, працює й береже, як мати, 

Історію, традиції звичай. 

Спасибі школі, вчителям, громаді 

За їх великий невимовний труд. 

І хоч живу в далекій я Канаді, 

Моя душа, однак, завжди лиш тут. 

Спасибі Вам за співпрацю. 

З повагою і любов’ю – Марія Сидоренко, вчите-

лька української мови і літератури, класний ке-

рівник 10-А класу. 15.01.2020р.  

Шановні батьки вихованців ДНЗ «Сонечко» м. Бібрка 

У зв’язку з переходом ДНЗ «Сонечко» у м. Бібрка в під-

порядкування відділу освіти Виконавчого комітету Біб-

рської міської ради та зміною реквізитів рахунків на 

нові рахунки (IBAN) у 2020 році, просимо Вас НЕ 

ОПЛАЧУВАТИ батьківську плату за садок по квитан-

ціях 2019 року.  


