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ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ 

У же 10 днів на терито-

рії Бібрської терито-

ріальної громади працює 

техніка та працівники кому-

нальних служб Бібрської 

міської ради. 

Велика подяка мешкан-

цям громади, старостам та 

тим депутатам, які допома-

гають у своїх населених пу-

нктах боротись зі сніговою 

стихією. 

Усім «великим експертам» 

повідомляю, що на території 

Бібрської міської ТГ - 46 на-

селених пунктів,  і сніг ви-

пав у кожному з них! Жодна 

ТГ, в тому числі і Львівська, 

не змогли досконало приб-

рати кожну частину своєї 

території. 

Упродовж наступних днів 

ми продовжимо очищати 

дороги та вулиці ! 

Дякуємо всім за розуміння !!!  
Заступник Бібрського міського голови з житлово-

комунальних питань Максим Заблоцький 

ФОТОФАКТ 

З а кошти бюджету Бібрської ТГ вста-

новлюють металопластикові двері в 

к а б і н е т и  л і к а р і в  К Н П 

"Новострілищанська амбулаторія зага-

льної практики - сімейної медицини" 

Бібрської міської ради 

ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СТИХІЇ 

20 лютого 2021 року - сьомі роковини кривавих 
подій на Майдані під час Революції Гідності. 

7 років тому Україна пережила найтрагічніший 

етап Революції . У період із 18 до 20 лютого 2014 
року в центрі Києва загинули близько ста осіб, кіль-

ка десятків зникли безвісти, понад тисячу дістали 
поранення, а сотні – були заарештовані та піддані 
тортурам. 

Уранці 20 лютого розпочали розстріли. Вони три-

вали дві години. Загинули 70 євромайданівців. 
Загалом, за даними Міністерства охорони здоро-

в'я, з 18 до 20 лютого 2014 року загинули 82 учасни-
ки акцій. 

Події на Інститутській стали переломним момен-
том Революції Гідності, після яких злочинний ре-

жим Януковича втратив силу. 21 лютого 2014 року 
офіційна влада України юридично визнала жертва-
ми загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня 
на Майдані відбулося прощання із загиблими повс-
танцями, яких у жалобних промовах назвали 

«Небесною сотнею». 

Згадаймо в ті дні Героїв, які вже в Небесному ле-

гіоні боронять Україну від ворогів. Згадаймо мету, 
заради якої віддано стільки життів. Згадаймо, як із 
Майдану Сергій Нігоян звертався до нас словами Т. 
Шевченка: «Борітеся—поборете!» Слава українсь-
ким Героям! Слава Україні!  
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В ідповідно до  досліджених 
інформаційних матеріалів 

Бібреччина, Бібрський надрайон 
ОУН посідали значне місце в повс-
танському русі повоєнних років. Це 
пояснюється як близькістю до 
Львова, ландшафтними умовами 
(горбиста й заліснена місцевість), 
розташуванням на стику областей 
(Львівська, Дрогобицька, Станіс-
лавська), що ускладнювало скоор-
диновані дії МГБ, але створювало 
умови для контактів «по зв’язку». 

Мало значення, очевидно, й те, 
що через ці терени проходили шо-
сейні шляхи Львів -Золочів-
Тернопіль на сході, Львів -
Миколаїв-Стрий із заходу; через 
Бібрку було сполучення з Ходоро-
вом, через Бібрку і Нові Стрілища 
– з Рогатином, відтак – Станісла-
вом, з Бережанами і Тернопільщи-
ною. Очевидно, значимим було й 
залізничне сполучення Львів-
Х о д о р і в - С т а н і с л а в ,  Л ь в і в -
Миколаїв-Стрий. Тут Новостріли-
щанський, Ходорівський, Бібрець-
кий райони ОУН, Миколаївщина, 
мали розвинену структуру ОУН. 
Через ці терени проходили важли-
ві лінії зв’язку з Бережанщиною, 
Волинню, Карпатським краєм, че-
рез Яворівщину – з Закерзонням. 
Тут,  а також на Рогатинщині, пе-
реховувались члени Проводу, в 
лісах проводились наради вищого 
керівництва. Ще «за німців» і піз-
ніше в цих місцевостях базувалися 
і діяли курені і сотні УПА: «Леви», 
«Сіроманці» «Жубри(-1,2,3)», доволі 
потужні кущі самооборони (боївка 
«Мороза» в с.Великі Глібовичі, 
П’ятничанах та ін.). відомо, що в 
Любешці лікували поранених, мо-
жливо, і в Підгородищі: сюди були 
скеровані медсестри-підпільниці 
«Стефа» і Анна Гулей (Вернер). Тут 
проводились підстаршинські та 
інші вишколи: від кінця липня 
1944 р. – підстаршинська школа 
УПА “Лісові чорти”, під команду-
ванням Василя Ількова (“Гориня”), 
потім – Романа Чайківського 
(“Чавуна”), інша – біля Романова. 
В околицях Вільхівця діяла 
«підземна» типографія, в бункері у 
Гринівському лісі зберігався архів 
Краєвого проводу СБ ОУН…  

Отож, поєднанням створених 
природою умов з розвиненою мере-
жею комунікацій і структур ОУН 
пояснюється тривала, до 1953 року, 
діяльність ОУН-УПА в цій гористо-
лісистій місцевості на границі  
Львівської, Дрогобицької, Станіс-
лавської областей.    

 Серед повстанських лісів згаду-
ються Бібрецький (Любомир По-

люга, охоронець Р.Шухевича), Дев’-
ятниківський, Старострілищансь-
кий, Романівський, Підмонастир-
ський ліси (З.Горін, Є.Черкас), 
Гринівський (рапорт про знищен-
ня Я.Дякона, З.Горін), Лановець-
кий дубовий ліс в районі сіл Вели-
кі Глібовичі – Лани (Євген Черкас).  

Найбільше згадок – про Ілівсь-
кий, чи Суходільсько-Ілівський, ліс 
(свідчення М.Андрусіва, документ 
Управлінні 2-Н МДБ УРСР, 
Р.Москаль, З.Горін). Тут був схоп-
лений Мирон Гельнер  «Остап» з 
Нових Стрілищ, референт СБ Горо-
доцько-Миколаївського надрайону 
ОУН, тут в  Стільському лісі, 
«Остап» в жовтні 1948 року зустрі-
чався з Бібрецьким надрайонним 
провідником «Михайлом» і рефере-
нтом СБ Львівського крайового 
проводу ОУН «Степаном» (з прото-
колу допиту Мирона Гельнера-
«Остапа» під час слідства 22 жов-
тня 1950 р.). в Бібрецьких та Бо-
риницько-Ілівських лісах проводив 
наради Головнокомандувач УПА 
Роман Шухевич-«Чупринка», зок-
рема літом 1949 року в районі сіл 
Лопушна, Вільхівець та Суходіл 
відбулася одна з нарад за участю 
Р . Ш у х е в и ч а - « Ч у п р и н к и » , 
П.Федуна-«Полтави», Р.Кравчука-
« П е т р а »  т а  О . Д я к і в а -
«Наума» (З.Горін).  

Цей великий лісовий масив між 
Роздолом, Стільсько, Миколаєвом, 
Вільхівцем-Суходолом, поміж ко-
лією Львів-Ходорів і гостинцем 
Львів-Миколаїв, у східному напря-
мку переходить в Підмонастирсь-
кий, далі – Гринівський, Романів-
ський ліси. Романівський же ліс 
межує з великим Свірзьким лісо-
в и м  м а с и в о м . 
(Старострілищанський ліс є части-
ною великого лісового масиву, що 
тягнеться на Перемишлянщину і 
Рогатинщину до шосе Куровичі-
Рогатин-Станіслав і, паралельної з 
ним, на той час, колії. 

 
Ч.2. Структура і Провід ОУН 

на Бібрецьких теренах. 
До кінця 1944р. структура ОУН 

у Галичині базувалась на адмініст-
ративно-територіальному поділі 
довоєнної Польщі. Повіти ОУН як 
правило, співпадали з межами 
польських повітів періоду до 1939р. 
Рогатинщина в структурі УПА в 
1943 – 1944 роках належала до 3-ї 
ВО «Лисоня» УПА-Захід. В подаль-
шому Рогатинщина по лінії УПА 
час була перепідпорядкована 2 ВО 
«Буг» тактичного відтинку 15 
«Яструб». 

Округи ОУН (літо 1944 р.) 

Городоцька (Львівська сіль-
ська) (21). Повіти: Бібрка, Горо-
док, Новий Яричів, Яворів 

Керівництво округи ОУН 
(1943–1953 рр.) Декан (1944) 
Дніпровий (1944–1945) Майський 
(1945) Степан (1946) Інгул (1946-
1948) Блакитний (1948-1949) Бор 
(1949–1950) Горліс (1951)  

Золочівська (22). Повіти: Бро-
ди, Глиняни, Золочів  

Керівництво округи ОУН 
(1943–1953 рр.) Їж (1944–1945) 
Павур (1945) Блакитний (1945–
1947, 1949–1950) Бескид (1947–
1949) Олесь (1950–1953)  

Бережанська округа не пізні-
ше 12.07.1945р. була ліквідована, а 
її територія поділена між Рогатин-
ською (до якої відійшло 6 районів), 
Тернопільською (2 райони) і Чорт-
ківською (5 районів). 

До Рогатинської округи  приє-
днано Перемишлянський та Бібре-
цький надрайони. 

Рогатинська округа ОУН. 
Керівництво: 

Благий Зенон, пс. «Дарій», 
«Клич», «Марко», «Супрун», 
«Шпак» (1945–1948) 

Кравчук «Максим» (1948).  
Кучмій Степан Іванович, 

«Григор», «Омелько», «Чорнявий». 
Загинув біля с. Дібринів Рогатин-
ського р-ну 05.08.1948.  

Іванило М., «Вишня», «Мирон», 
«Семен» (1948 – 1951) Загинув 
4.12.1951 р. біля с. Черче. 

Служба безпеки: 
Пацевко Остап (Євстахій - ?), 

«Смерека», «Євшан» (?–03.03.1951) 
станом на 1949 р. 

Надрайони:  
Надрайон Рогатин: райони: 

Рогатин, Більшівці, Букачівці, Бу-
рштин, Перемишляни (з 05.1947) 

Провідники: 1945–1947 – Кири-
люк Ю., «Отава». 1946 – Оленчук 
А., «Чумак». 1946 – Мальник Г., 
«Месник», 1947–1949 – Сташків 
І.,«Андрій», «Орест». 1949 – Ярем-
ків Б.Й., «Марко». 1950 – 

ОУН-УПА НА БІБРЕЧЧИНІ В 1945-53 РР. Ч.1.  
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ДО ВІДОМА ВЛАСНИКІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

П ід час децентралізації та 

реформування принципів 

управління регіональним розвит-

ком суттєво зростає роль майнових 

податків як джерела доходів міс-

цевих бюджетів. Майнові податки 

– це ефективний інструмент фор-

мування фінансових ресурсів ор-

ганів місцевого самоврядування. 

Відповідно до підпункту 10.1.1 

пункту 10.1 статті 10, підпунктів 

265.1.1, 265.1.2 та 265.1.3 пункту 

265.1 статті 265 Податкового коде-

ксу України до місцевих податків 

належить податок на майно, який 

складається з податку на нерухо-

ме майно, відмінне від земельної 

ділянки, транспортного податку 

та плати землю (земельного пода-

тку та орендної плати). 

Місцеві податки, зокрема майно-

ві, є вагомим джерелом наповнен-

ня місцевих бюджетів, які зарахо-

вуються на рахунок органів місце-

вого самоврядування, на територі-

ях яких розташовані об’єкти опо-

даткування.  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДПС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

направило перелік боржників – 

фізичних осіб, що мають у власно-

сті майно або орендують земельні 

ділянки та є платниками подат-

ків. Зокрема суми податкового бо-

ргу по старостинських округах ста-

новлять: 

Стрілківський округ – 100 

687,42 грн; 

Суходільський округ – 10 035,63 

грн; 

Свірзький округ – 35 093,50 грн; 

Ланівський округ – 32 592,56 

грн; 

Романівський округ – 189 075,44 

грн; 

В.Глібовицький округ – 90 

996,07 грн; 

Бібрка – 47 836,72 грн; 

Н.Стрілища – 17 204,72 грн; 

Баківці – 37 754,81 грн; 

Кнісело – 6 905,71 грн; 

Соколівка – 15 595,29 грн. 

З метою погашення сум заборго-

ваностей по майнових податках та 

наповнення місцевих бюджетів 

вживаються заходи до боржників 

(перелік боржників – фізичних 

осіб в розрізі податків, а також 

суми боргу разом з квитанціями 

передано на вищезгадані старос-

тинські округи). 

 
Відділ містобудування, архітек-
тури, земельних відносин та ін-
фраструктури Бібрської міської 

ради  

Продовження у наступних числах 

газети 

«Височан». 
Надрайон Перемишляни (до 

весни 1947р.): райони Перемишля-
ни (з 05.1947 переданий до Рогати-
нського надрайону), Поморяни (до 
весни 1947р.) 

Провідники: 1944 – Карпій 
Олекса, «Морозенко», «Василь».  

1945–1946 – Кокун А.П., 
«Ярема», «Грек», «Чабан». ?,  

станом на 1946 р. “Роберт, 1 
946–1947  Гривнак О.М. , 

«Дем’ян», «Чубатий».  
Служба безпеки Лютий Ва-

силь, «Рольф», «Бравий» Загинув в 
с. Тучне 13.04.1947 

Надрайон Бібрка: райони:  Бі-
брка. Нові Стрілища,Ходорів, Вин-
ники. 

Провідники:1945–1947 – Яки-
м’юк (Кирилюк) Юліан, «Отава». із 
с. Заланова Рогатинського р-ну. 
Загинув 03.08.1947 у криївці у полі 
біля с. Ятвяги (Прибілля) Новострі-
лищицького р-ну.  

За іншими даними, надрайон-
ним провідником був Гриник Фе-
дір, «Нестор» (загинув 22.09.1946 р. 
у с. Бориничі)  

1947(48?) –1953 – Цура Дмитро, 
«Михайло». Загинув у лютому 1953 
р. в с.Волощина. 

Референтура пропаганди: 
1946  –  «Вадим».  Загинув 
04.12.1946 р. в с. Грусятичі  

1948 – «Шміль». Загинув у квітні 
1948 р. 

Служба безпеки ОУН  
1947–1950 – Мазовський Павло., 

«Варнак»,  з Старих Стрілищ, 
Район Бібрка 
Провідники: «Дарій» (? – ?)  
1948–1953 Кононович Федір, 

«Павло». 
Референтура пропаганди: 
?, «Шміль» (? – 04.1948)  
Служба безпеки ОУН:  
1945–1947 – Краївський Василь, 

«Легінь» 
З 1949 р. Рак Микола, 

«Зенко» (1915 – 01.06.1951)  
Район Нові Стрілища 
Провідники: 
1947–1949 – Дикий Петро, 

«Вуйко», «Бувалий», «Журба», 
«Одісей». Загинув біля с. Фрага 
Рогатинського р-ну. 

Референтура пропаганди, 
1946–1950 – Заставний Володи-
мир, «Лис», «Шершень» 

Служба безпеки ОУН: 
1946 – Заставний Володимир, 

«Лис», «Шершень». Загинув  
08.05.1950 біля с. Кологури. 

До 1951 р. – Мигович Йосип, 
«Ігор». 

Район Винники 
На початку 1945 р. Винниківщи-

на отримала статус району і разом 
з Бібрецьким, Новострілищансь-
ким та Ходорівським районами 
увійшла до складу Бібрецького 
надрайону ОУН. Влітку 1950 р. 
ОУН у Винниківському районі 
припинила своє існування. Вин-
никівщину приєднали до Бібрець-
кого району ОУН. 

Провідники: Останніми керів-
никами ОУН на Винниківщині 
були  районний  пров ідник 
"Сталевий". Загинув 04. 07. 1950 р. 
в Давидові. 

Р а й о н н и й  р е ф е р е н т  С Б 
"Богдан", "Марко" 1940–1950 р. 
(літо)  Загинув 09. 07. 1950 р. в лісі 
між Давидовом і Черепином 

Ч.3. Боївки, що діяли на 
Бібреччині в 1945-46 рр. 
(за даними відкритих Бібрським 
управлінням МГБ справ, без Но-
вих Стрілок, Ходорова, Винник). 

Боївка «Мороза» Коваля Фе-
дора (в дужках дата заведення 
справи). Всього 37 імен; загинули: 
1945- 2; 1946– 0; 1947– 4; пізніше– 
3. Арештовані– 5:зголосились– 1. 

Великі Глібовичі 
Берейко Федір Петрович,  
Гах «Грім», «Громовий» (Лют.45) 

розбиті 06.03.45 (Січ.46)  
Горбаль; (Січ.46)  
Гордон Микола Стефанович 

(Січ.46)  
Заставний Володимир «Піжон»; 

(Січ.46)  
Корж Петро «Боб»; (Січ.46)  
Король Стефан Стефанович. 

(Січ.46)  
Легендзевич Василь; (Січ.46)  
Мартиняк Григорій. Васильо-

вич; (Січ  
Миколів Іван Олексійович. 

«Комар»; (Січ.46) (запис. Ніколів) 
Онищак Петро «Явір», (Січ.46)  
Паливода Євген Йосифо-

вич.«Знакомий»; (Січ.46)  
Паливода Федір Йосифович, 

«Пернатий», (Січ.46) (запис. Черна-
тий)  

Терлецький Дмитро Іванович, 
«Клен», (Січ.46)  

Інформацію зібрав  

Андрій Федущак 
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Випуск №237, 18 лютого 2021 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ АУДИТ У РОМАНІВСЬКІЙ ШКОЛІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови 

Пресвятої Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 19.02 

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 

Субота, 20.02 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:00 Вечірня 

Неділя, 21.02 

- 09:00; 11:00 Свята Літургія 

Маємо велике прохання до всіх біб-
рчан: звертайте особливу увагу на буру-
льки та нависання снігу з даху, оскіль-
ки в центральній частині міста пробле-
матично ліквідувати небезпечні нави-
сання через відсутність спеціалізованої 
техніки та відповідних працівників. 

Тому просимо всіх бути максимально 
обережними! 

КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК” 

ІНФОРМУЄ 

3  початку 2021 року в Біб-

рській ТГ народились такі 

дітки: 

Попович Матвій Тарасович, с. 

Малі Ланки 

Німа Емілія Зіновіївна, м. Біб-

рка 

Безушко Вікторія Андріївна, с. 

Малі Ланки 

Малюта Віта Юріївна, с. Свірж 

Гордон Владислав Володимиро-

вич,  с. Лопушна 

Кривий Остап Романович, 

м.Бібрка 

Демкович Мія Олегівна, 

м.Бібрка 

Винницький Лук’ян Володими-

рович, м. Бібрка 

Стручинський Нестор Микола-

йович, с. В. Глібовичі  
Спеціаліст І-ї категорії  

Марта Стецків 

Виготовлення пам’ятників з 

граніту. 
м. Бібрка,  вул. Грушевського, 48. 

0680445640 – Роман 

0973057254 – Олег 

Родина Курись із Бібрки, с. Стрі-

лки, зі Львова та з Чикаго вітають 

з 60-річчям Черкаса Романа Ми-

колайовича з с.Стрілки 

Є ювілеї і свята різні 

Та одна з найкращих дат 

Коли вітають друзі й рідні 

І тобі минає 60! 

Бо 60 – це сила й мудрість 

Та й досвід, кажуть, не малий, 

Повага вдома, серед друзів, 

Любов і шана від людей! 

Прийми від нас вітання щирі, 

Хай обминає тебе журба. 

Хай кожен день несе віднині 

Тобі міх щастя і добра. 

Ми дякуємо Богу, що ти у нас є. 

Хай силу й здоров’я Тобі Господь дає. 

Хай Матір Божа Тебе охороняє, 

А Ісус здоров’я посилає! 

З хвилини на годину, 

З години на літа 

Сотвори тобі Господи 

Многії і благії літа! 

З авершилося зовнішнє оці-

нювання роботи закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів с. Романів Бібрської місь-
кої ради Львівської області, що 

базувалося на ґрунтовному ви-
вченні освітніх і управлінських 
процесів. Підписано акт щодо до-
тримання закладом освіти вимог 

законодавства у сфері загальної 
середньої освіти 

Інституційний аудит тривав 
п’ять робочих днів (10-16.02.2021). 

Експертна група вивчала діяль-
ність закладу освіти за чотирма 
напрямами:  

• освітнє середовище; 

• система оцінювання здобува-

чів освіти; 

• педагогічна діяльність педаго-
гічних працівників; 

• управлінські процеси. 
За кожним із напрямів школа 

отримає рівень оцінювання якості 
освітньої діяльності: перший 
(високий), другий (достатній), тре-
тій (вимагає покращення) або чет-

вертий (низький). Заклад освіти 
також отримає рекомендації – 
пропозиції щодо вдосконалення 
якості освітньої діяльності. 

Висновки та рекомендації за 
підсумками інституційного ауди-
ту є корисним джерелом інформа-
ції про школу також для батьків 

та засновників закладів (місцевої 
влади). Для останніх рекоменда-
ції є дороговказом щодо потреб 
закладу у додаткових ресурсах та 

підтримці. 
Документи опублікуються на 

сайті закладу освіти та його за-
сновника, а також на сайті Дер-

жавної служби якості освіти Укра-

їни.  

ВІТАЄМО ! 


