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Дорога Бібреччино! 

Вітаю з 30-річчям Незалежності Украї-

ни!  Нехай у кожного з Вас росте в серці 

любов до Батьківщини, бажання пра-

цювати заради її розбудови й розквіту, 

прагнення змінювати свою державу. 

Зичу всім здоров’я, сили, оптимізму.  

 

Здорові, сильні, впевнені в щасливому 

майбутньому українці— це і є сильна й 

міцна Україна!  

Слава Україні! 

Бібрський міський голова  

Роман Гринус 

ФОТОФАКТ 

«Веселі канікули 

з Богом 2021» при 

Храмі Святих 

Верховних Апос-

толів Петра та 

Павла, УГКЦ с. 

Шпильчина та 

при зрамі Храмі 

Святих Миколая 

та Анни РКЦ м. 

Бібрка 
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ФОТОФАКТ 

П ід час літніх канікул школярі с. Баківці, с. Ре-

пехів та с. Бертишів не лише весело проводять 

час і відпочивають, але й навчаються медіаграмот-

ності. За підтримки Львівська освітня фундація у 

рамках проекту «Активна Церква в громаді» 13-16 

липня 2021 р. для дітей проводились заняття з ме-

діаграмотності: переглядали та обговорювали відео 

про кібербулінг, правила поведінки у медіапросто-

рі, корисні можливості Інтернету, а також відбувся 

урок творчості, де діти розмальовували серця – як 

знак доброзичливості і дружби в медіапросторі. Уч-

асть у заходах взяли 60 осіб.  

 Розпочато ремонтні роботи у приміщенні 

їдальні ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Романів.  

Завдяки перемозі в обласному "Конкурсі проєк-

тів місцевих ініціатив" буде повністю відремон-

товано приміщення шкільної їдальні, яка скла-

дається з 3 приміщень - блоку роздавання їжі, 

харчоблоку та холодного цеху. Завершити 

проєкт планується до початку освітнього проце-

су.  

 Розпочато ремонтні роботи у приміщенні 

їдальні ЗЗСО І-ІІ ст. с. Свірж. 

Завдяки перемозі в обласному "Конкурсі проєк-

тів місцевих ініціатив" буде повністю відремон-

товано приміщення шкільної їдальні, яка скла-

дається з 3 приміщень - блоку роздавання їжі, 

харчоблоку та холодного цеху. Завершити 

проєкт планується до початку освітнього проце-

су. 

 Розпочато ремонт санвузлів Бібрського 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко. За-

раз тривають роботи з демонтажу сантех-

ніки та старої плитки. Ведеться підготов-

ка до прокладання інженерних мереж.  

Також тривають роботи у двох класах та санву-

злах початкового корпусу школи. 

 У Бібрському ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Уляни Крав-

ченко завершується встановлення систем 

протипожежного захисту.  

 За кошти місцевого бюджету у приміщен-

ні КНП "Новострілищанська АЗПСМ" 

встановлюються металопластикові двері в 

кабінети лабораторії та профілактичних 

щеплень, оглядовому кабінеті, туалеті та 

душовій кімнаті. 

 Відремонтовано фасад Народного дому м. 

Бібрки.  

 Бібрська громада перша на Львівщині, 

хто отримає державну субвенцію на пок-

ращення Інтернету 

 У Великих Глібовичах відремонтують дах 

дитсадка і замінять частину вікон, у Се-

лиськах відремонтують дах Народного до-

му, а в селі Підгородище відремонтують 

Народний дім. 

Саме на ці проєкти виділила співфінансування 

Львівська обласна рада. 

 До 230-річчя Франца Ксавера Моцарта 

працівники культури, освіти, комуналь-

ного підприємства, школярі та небайду-

жі мешканці селища організували толо-

ку в смт. Нові Стрілища на території мі-

сцевого парку, де збереглися руїни зам-

ку, у якому вчителював Франц Ксавер 

Моцарт. 

НОВИНИ БІБРЕЧЧИНИ УВАГА, ВЕЛОПРОБІГ  

"КОЛО НЕЗАЛЕЖНОСТІ" БІБРЕЧЧИ-

НОЮ! 

У  неділю, 23 серпня, у День Прапора, їдемо 

32-кілометровим маршрутом Бібрка-Лани-

Серники-Вілявче-Діброва-Стоки-Стрілки-

Бібрка з відвідуванням меморіальних місць на 

честь борців за Незалежність України.  

Збір - о 9.00 біля "Сокола" Бібрецького. Віта-

ється наявність українського прапорця на ве-

лосипеді.  

Охочих долучитися писати на скриньку bibr-

ka.rada@gmail.com або зателефонувати:  

096-8386694 (Оксана),  

095-6002491 (Мирослав),  

067-2545832 (Тарас).  

https://www.facebook.com/lvivedufound/?__cft__%5b0%5d=AZVa9JRnyPLGnTqdlJcCmu8eq-iN-7QCPpbXfP1tAIfn6cb1DEWi42Qxx_d9WPl4DC3cy-VB28W37wnp7yZqh0_b3LzwXZMZ085CBSjjrcVZSApQuH4yo_KxS1E0JAg0OFlbKaoXQ7_9-Wqlebu3kFUF2emFZSXGiDhieVS5k2G7U0IPheuz2metzwXVcsM6qmn10PZFquwrS
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ФОТОФАКТ 
В Суходолі - святкували День народження 

Івана Керницького.  

З вертаємось до Всіх небайдужих 

жителів Бібреччини з прохан-
ням,допомогти волонтерам Народ-

ної Самооборони Львівщини з 50-ю 

поїздкою на Схід України, щоб 
привітати та подякувати Бійцям 

за мирне небо та можливість пра-

цювати та жити на своїй Богом 
даній ЗЕМЛІ 

Є такі прохання: 
Зробити день перед збіркою мало-

сольні огірочки. Відерка можна 

взяти в магазині Лілі Гринус. 
Чай,кава,цукор, мед,лимони, сухе 

печиво (можна домашню випічку 

без крему), вологі серветки, шкар-
петки, засоби гігієни, миючі засо-

би, цибуля, часник, макарони, рис, 

крупи, горох, картопля, трави для 
чаїв, кабачки, зелень петрушки і 

салери, яблука, груші, сливи, кар-

тки на пальне (дизель). 
Також є замовлення від бій-

ців :Кабель 2 на 2.5 - 200м; Кабель 
2мм січення - 2км; Круги обрізні 

до болгарки 180 та 250 мл; Зварю-

вальний апарат; Водяний носос + 
шланг; Лопати штикові, сокири, 

колун, молотки; Мішки для піску; 

Автоінструмент (набори ключів -

5шт, кусачки, викрутки); Бензопи-
ли; Шини до бензопил; Робочі ру-

кавиці; Утеплювач під ламінат; 

Балонові плащі; Цвяхи 
(50 ,60 ,70 ,80 ,100); Сітка для заті-

нювання зелена; Пили стрічкові; 

Електроди 3ка - 5 пачок; Холоди-
льник з камерою або морозильна 

камера; Пральна машина; Скотч 
прозорий. 

Дитячі малюнки та листівки - ду-

же важлива мотивація для нашого 
воїна. Також є прохання про синьо

-жовті прапори, які на День Неза-

лежності України будуть передані 
нашим воякам. 

Все це приносити в четвер 19 серп-

ня (на свято Спаса) з 14:00 год до 
19.00 год вечора на адресу 

вул. Торгова, 20. 

Маємо надію, що на День Незале-
жності нашої держави, хлопці на 

війні відчують нашу підтримку... 
Наперед велика подяка від волон-

терів і наших захисників, які три-

мають для нас мирне небо 

Волонтери Бібреччини 

ДОПОМОГА ВОЯКАМ ФОТОФАКТ 

Тривають ремонтні роботи систе-

ми опалення в ДНЗ «Сонечко» 

м.Бібрка. 

На даний час демонтовано стару 

систему опалення та проведено 

підготовчі роботи для встанов-

лення нових обігрівальних еле-

ментів. На завершальному етапі 

монтаж магістралей та батарей у 

групах на другому поверсі при-

міщення дитячого садка До 1 

вересня планується повністю 

завершити роботи. 

За 2021 рік виконавчим комітетом Бібрської міської ради спі-

льно з Департаментом соціального захисту населення ЛОДА 

та ГО “ Центр оздоровлення та відпочинку Львівщини” було 

оздоровлено 42 дитини, різних соціальних категорій з Бібрсь-

кої МТГ: 

- діти учасників АТО — 13; 

- діти з багатодітних сімей- 25 

- діти, позбавлені батьківського піклування, та діти-сироти — 

4. 

Оздоровчий сезон цьогоріч представлявся 11 оздоровчо — лі-

кувальними закладами: 

- ОЛК “Ровесник”ДП “Львіввугілля” с.Комарів, Червоноград-

ського району; 

-ДП “УДЦ “Молода Гвардія”” м.Одеса;   

- ДП України “МДЦ “Артек” м.Київ,Пуща Водиця; 

-ДЗ санаторного типу “Таврія” м.Скадовськ, Херсонської обла-

сті; 

--дитячий літньооздоровчий табір “ Динамо” м.Славськ; 

- ОПК “Планета здоров”я” м.Трускавець, Львівської області; 

- ТОВ “ЛАЯРТ СІТІ” м.Хирів, Самбірський район; 

- оздоровчий табір “Дружба” с.Свірж, Львівського району 

- ОСТ “Лісотехнік” НЛТУ с.Рибаківка, Березанського району, 

Миколаївської області; 

-  ДОЗ “АІСТ”ТОВ “Пансіонат з лікуванням 

“АІФА””с.Приморське, Кілійського району, Одеської  області. 

Путівками діти, які потребують особливої та соціальної уваги, 

забезпечувалися за рахунок державного бюджету. При необ-

хідності батьки сплачували лише часткову вартість путів-

ки,за попередньою згодою батьків. 

Надіємося на активність батьків у наступному оздоровчому 

сезоні і плануємо охопити  більшу кількість дітей оздоровчи-

ми заходами. 

Дитячі усмішки— це чудовий подарунок нам за Ваші неймо-

вірні відчуття з проведеного відпочинку.  
                                        Спеціаліст із соціального захисту Т.Ф. Кузик 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ФОТОФАКТ 
Велопробіг на честь Героя Гриця Пісецького. 

21 км з відвідуванням меморіальних місць, 

дивовижних природних об'єктів, участь у па-

м'ятних заходах і спілкування   
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КП Рідне місто оголошує кон-

курс "Найкращий двір Бібреч-

чини 2021".  

У цю прекрасну пору року по-

кажіть свій двір з найкращого 

боку.  
Світлини надсилайте на елект-
ронну адресу КП Рідне місто 
(kp.ridne@gmail.com) до 01 ве-

ресня 2021 року.  

УВАГА КОНКУРС!!! КНП "Бібрська міська 

лікарня" Бібрської місь-

кої ради надає платні 

медичні послуги насе-

ленню громади (медичні 

огляди) згідно з чинним 

законодавством Украї-

ни.  

Оплата за відповідну 

послугу здійснюється у відділенні Ощадбанку м. Біб-

рка на рахунок КНП "Бібрська міська лікарня"  

ЗАГУБЛЕНО 

Втрачений атестат про повну загальну середню осві-

ту, серія ВК №15571184 від 22.06.2001р., виданий за-

гальноосвітньою середньою школою с. Великі Глібо-

вичі Перемишлянського р-ну, Львівської обл. на ім'я 

Сподарик Ніна Петрівна, вважати недійсним.  

 

Загублений Студенський і Єдиний квиток, виданий 

на ім’я студентки АДФК НУ ЛП Локатош Надії Сте-

панівни, вважати не дійсним.  

 

ОГОЛОШЕННЯ 
Повідомлення про громадське слухання що-

до врахування громадських інтересів дета-

льного плану території земельної ділянки, 

що перебуває у комунальній власності, для 

будівництва та обслуговування будівель ор-

ганів державної  влади та місцевого само-

врядування для обслуговування нежитлової 

будівлі з метою зміни цільового призначен-

ня, а саме для будівництва та обслуговуван-

ня житлового будинку, господарських буді-

вель та споруд у с.Волове по вул. І.Франка, 

№2а, Бібрської міської територіальної грома-

ди, Львівської обл. Замовник: Виконавчий 

комітет Бібрської міської ради Розробник: 

ФОП КобилецькаГ.І.  

Всім бажаючим можна детально ознайоми-

тись з проектом у приміщенні Бібрської місь-

кої ради та подати пропозиції шляхом особи-

стого звернення, адреса м.Бібрка, вул. Тар-

навського, 22 протягом 30 календарних днів 

з дня опублікування повідомлення в за-

собах масової інформації.  

ОГОЛОШЕННЯ 
Повідомлення про громадське слухання що-

до врахування громадських інтересів дета-

льного плану території земельної ділянки, 

що перебуває у комунальній власності, для 

будівництва та обслуговування будівель ор-

ганів державної  влади та місцевого само-

врядування для обслуговування нежитлової 

будівлі з метою зміни цільового призначен-

ня, а саме детальний план території кварта-

лу індивідуальної житлової забудови садиб-

ного типу в межах населеного пункту с. Ла-

ни по вулиці Гончарівка 2 ряд, Бібрської мі-

ської територіальної громади, Львівської 

обл. Замовник: Виконавчий комітет Бібрсь-

кої міської ради. Розробник: ФОП Кобилець-

ка Г.І.  

Всім бажаючим можна детально ознайоми-

тись з проектом у приміщенні Бібрської місь-

кої ради та подати пропозиції шляхом особи-

стого звернення, адреса м.Бібрка, вул. Тар-

навського, 22 протягом 30 календарних днів 

з дня опублікування повідомлення в засобах 

масової інформації. 


