
 

6 жовтня 2016 о 17.00 у  приміщенні Будинку дитячої та юнацької творчості  за адресою 
м. Бібрка, вул. Грушевського, 21,   відбудуться  тренінги для  активістів  громади, 
організовані  ГО «Центр суспільних інновацій» за підтримки ГО «Українська Галицька 
Асамблея» 

Тема  тренінгу 1  
«ЗАКОНОДАВСТВО І ГРОМАДА»:  

Головні  питання, що розглядатимуться: 
- зміни в законодавстві; 
- поняття і значення децентралізації; 
- потенціал і загрози; 
- земельні питання; 
- бюджет громади; 
- доходи-витрати; 
- джерела наповнення бюджету; 
- фінансова система та її складові-  колективне інвестування; 
- фінансове планування 

Якість нашого життя залежить від нас! 
 

Україна очолила рейтинг смертей від забрудненого повітря! 
Україна очолює список держав за 
кількістю смертей від 
забруднення повітря співвідносно 
із загальною чисельністю 
населення.  
Згідно з дослідженням ВООЗ, 
упродовж 2012 року в Україні від 
забруднення повітря пішли з 
життя 54 507 людей. Статистика 
показує 120 померлих на 100 тис. 
населення.  
Забруднення повітря в Україні 
спричиняє у 4 рази більше 
смертей, ніж у 5 "найчистіших 
країнах" світу (Ісландія, 
Фінляндія, Ліберія, 
Канада,Вануату), разом узятих. 
У п’ятірку рейтингу за кількістю 
смертей також потрапили 
Болгарія, Білорусь, Росія, Боснія і 
Герцеговина.  

Високу смертність від забруднення повітря у пострадянських країнах науковці пов’язують 
із залишеною у спадок від СРСР важкою промисловістю. 
Найбільше забруднення спричинюють автомобілі, вугільна промисловість, спалювання відходів. 
Спільно з ВООЗ над дослідженням працювали 16 учених з 8 міжнародних організацій. 
Вони зібрали дані з понад трьох тисяч місцевостей -  завдяки відстежуванню моніторів 
забруднення, встановлених на землі, моделюванню та показникам супутників. 

За матеріалами depo.ua (з посиланням на The Gurdian) 
 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 6 жовтня, 2016 рік випуск №40(117) 

Готуємося до об’єднання громад 
 



Видатний земляк 
Про відомого дисидента, що впродовж останніх років життя жив у Бібрці й похований 

на бібрському цвинтарі 
Приходько Григорій Андрійович помер 15 серпня 2015 

року на 78-му році життя. 13 із них провів у неволі як 
політв’язень. Відомий націоналіст-державник, засновник 
Української Національної партії, учасник створення 
Української Міжпартійної Асамблеї. 

Народився Григорій Приходько 20 грудня 1937 року в с. 
Олександрополь Синельниківського р-ну Дніпропетровської 
обл. у родині селян – нащадків запорозьких козаків. 
Дитинство і юність — характерні для покоління, що 
народилося за часів сталінського терору й бачило війну, не 
встигши ні перед ким завинити.  

Почуття протесту проти несправедливості світу й 
ригористичне несприйняття брехні й примітивізму 
суспільного життя зумовлені духом непокірности, що панував 
у родині, і реаліями суспільного устрою. Пошук шляхів впливу 
на суспільство зрештою привів до висновку про необхідність 
долучитися до процесу зміни ідеології, подолання стереотипів 
влади і суспільства, що склалися в умовах тривалого 
пригноблення українського народу. 

Виходячи з того, що суспільний дух, місце людини в 
суспільстві і права людини в умовах імперії є похідними від 
рівня свободи нації, Г.Приходько спрямував свої зусилля саме 

на націю, на її державне втілення. Тому він вважав себе націоналістом-державником і, 
водночас, дисидентом. На думку Г. Приходька, права людини і права держави лежать у різних 
площинах і не перетинаються. 

Держава має права тільки щодо інших держав. Усередині країни держава, як похідна від 
суспільства, прав не має. Вона має обов’язки і несе відповідальність перед своїми громадянами, 
які її леґітимізують, утримують і захищають. Якщо держава пригнічує людину, то це означає, що 
суспільство, громадяни або втратили контроль над державою, або погодилися на її панування. 
Але це правильно для національної держави. Імперія, якою був СРСР, виникає внаслідок 
завоювання з подальшою колонізацією завойованих територій і закріпаченням народів. 
Оскільки імперія тримається силою метрополії, тобто запереченням національної свободи, то 
реалізація прав людини в ній можлива лише через повалення влади сили, тобто лише через 
руйнацію імперії. Боротьба за права людини в імперії має сенс як інструмент зруйнування 
імперії. 

Григорій Приходько закінчив Одеський інститут інженерів зв’язку (1959 – 1964). Офіцер, 
служив у війську. 

Уперше заарештований 27 грудня 1973 р. в Калузі. Йому інкримінували розповсюдження двох 
листівок. І хоча листівок було всього 7 примірників і в них не було закликів ні до насильства, ні 
до повалення влади, він був засуджений 10 липня 1974 р. за ст. 70 КК РРФСР до п’яти років 
позбавлення волі. Його дії суд кваліфікував як "антирадянську агітацію і пропаганду з метою 
підриву й ослаблення радянської влади". Карався в таборі суворого режиму № 36 у Пермській 
обл. та у Владимирській тюрмі.  

Удруге заарештований 1 липня 1980 у своєму селі на Дніпропетровщині. Арешт викликаний 
зверненням Приходька до Голови КГБ СРСР Ю. Андропова з вимогою не допустити 
запроторення Івана Сокульського (заарештованого 11.04.1980) до психлікарні, а якщо дисидент 
Сокульський (член Української Гельсінкської групи) дійсно вчинив злочин, то судити його 
відкритим судом, оскільки закриті суди у справах про антирадянську пропаганду й агітацію 
законом не передбачені. 

У день одержання канцелярією Андропова цього звернення Проходько був заарештований і 7 – 
13 січня 1981 р. засуджений разом із Сокульським до 5 р. ув’язнення в тюрмі, 5 р. у таборах 
особливого режиму з подальшим засланням на 5 р. Дії обох суд кваліфікував за ст. 62 ч. 2 КК 
УРСР, визнав їх особливо небезпечними рецидивістами. Карався в Чистопольській тюрмі та в 
таборі особливого (камерного) режиму ВС-389/36 у сел. Кучино Пермської обл. 

Звільнений Приходько 8 липня 1988 р. у зв’язку з ліквідацією таборів для політв’язнів та зміною 
внутрішньої політики в СРСР. 

Після звільнення жив у Львові й активно долучився до національно-визвольної боротьби 
українців. Одружився з Андріяною Дячишин. У лютому 1989 починає видавати й редагувати 



нелегальний журнал "Український час", який орієнтував українців на боротьбу за свою державу. 
У жовтні 1989 створює першу в новітній історії України політичну організацію — Українську 
Національну партію, яка порушила панівну тоді однопартійність і викликала з весни 1990 р. 
вибухоподібне народження багатьох партій. Кінцевою метою УНП було завоювання народом 
національної незалежності і відродження Української держави у формі Української Народної 
республіки. 

У липні 1990 р. Г. Приходько став учасником створення Української Міжпартійної Асамблеї 
(УМА), яка відкидала парламентський шлях здобуття незалежності й орієнтувала на революційні 
дії через створення органів державного самоуправління народу. За п’ять місяців діяльності УМА 
зареєструвала 2,5 млн. громадян Української Народної Республіки. З 1 липня до 22 грудня    
1990 р. Приходько був головою Національної Ради УМА. 

Після проголошення Незалежності у зв’язку з тяжкою хворобою Приходько відійшов від 
практичної політики і зайнявся політичною публіцистикою, що торкається проблем української 
держави. З лютого 1989 р. до 1998 р. видає і редагує незалежний політологічний журнал 
"Український час", у 2000 – 2001 рр. – голова правління громадської організації „Інститут 
сучасного громадського менеджменту”. 3 2003 року – член редакційної ради журналу „Воля і 
Батьківщина” і постійний автор у цьому журналі. Автор понад 100 статей, зокрема: "Основний 
закон перехідного періоду" (1994), "Політико-правові суперечності в проекті Конституції" (1996), 
"Україна – рік 1997. Ідеологія і пріоритети національного лідера" (1997), "Український 
парламентаризм в соціальному контексті" (1998), "Українська міжпартійна асамблея: виклик 
системі" (1998). 

З 1994 на пенсії за інвалідністю. Із цього року жив і помер у м. Бібрці Львівської обл. 
Похований на міському кладовищі. 

Ірина Рапп, Харківська правозахисна група 

 
 

Помилка в попередньому номері 
Просимо вибачення в читачів за допущену в попередньому номері газети помилку. У публікації 
«Завершено роботи в межах мікропроекту «Ремонт приміщень НД м. Бібрки" було допущено 
помилку: не вказано суми фінансування (у другому абзаці). Подаємо абзац з виправленням: 

На ці цілі було залучено 69,64 тис. грн. з міського бюджету, 96,289 тис. грн. з 
обласного бюджету та 26,649 тис. грн. завдяки участі громади.  

Редакція газети  

 

Поточний ремонт фасадів 
Триває ремонт фасадів будинків на пл. Нац. Відродження 
Планується провести роботи на фасадах 3-х будинків, щоб повністю завершити приведення 

до естетичного вигляду частини площі. 
Просимо мешканців із розумінням поставитись до незручностей та оминати ділянки з 

риштуваннями. 
Виконавчий комітет Бібрської міської ради  

 

Що і як складати в контейнери для пластику 
Що класти: пластикові пляшки та посуд, пакети, пластикові чи целофанові упаковки, плівку, 

пляшки з-під мийних засобів, тюбики з-під зубної пасти та продуктів харчування, підноси з 
пластику чи полістиролу, пакувальну плівку. 

Що НЕ класти: іграшки, пластикове та легке спортивне взуття, килимки, меблі та інші 
вироби з пластику, компакт-диски, 
DVD-диски, аудіо- та відеокасети, 
фотографії та фотоплівку, ручки, 
парасолі, електричне та електронне 
обладнання, посуд із твердого 
пластику. 

Також пам'ятайте: перед тим, 
як викидати річ, слід 
спорожнити, промити та 
максимально зім'яти її. 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради  

 

Інформація про громадські вбиральні у м. Бібрці 
1. Вул.Тарнавського, 22, у приміщенні Бібрської міської ради (перший поверх). Працює з 

понеділка до п'ятниці з 9.00 до 18.00.  
2. вул.Торгова, 2, у приміщенні Народного дому. Працює з понеділка до п'ятниці з 9.00 

до 21.00. 



 

 

 

Державний реєстратор 
речових прав на нерухоме майно 

Виконавчий комітет Бібрської міської 
ради надає можливість отримання 
послуги РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ 
на нерухоме майно, землю, 
реєстрацію договорів оренди та інші. 
Детальніше на сайті Бібрської міської 
ради: http://www.bibrka-rada.gov.ua/ 

 
Здаю в оренду будинок  

3 км від Бібрки. Без посередників. 
 В будинку 3 кімн. , туалет, ванна, 

ел. бойлер, вода, газ,  
холодильник, супутникове телебачення.  

Можливе опалення дровами.  
Тел.: 068 925 8764, 067 337 0782 

 
 
 
 
 

 
 

 


