
 

14 жовтня — одне з найбільш шанованих свят 
Українського церковного й національного 
календаря - Покрова Пресвятої Богородиці, День 
козацтва, День захисника України. Християнське й 
національне начала поєднались у цьому дні й стали 
для українців Днем перемоги духу, Днем 
невмирущості нації. 

Сьогодні ми перебуваємо в стані війни. Україна 
відстоює незалежність зі зброєю, гинуть наші 
захисники. Ми по-іншому відчуваємо значення й 
дух свята Покрови Пресвятої Богородиці, аніж у 
мирні роки, бо понад усе прагнемо, щоб Небесна 
Покровителька захистила наш край і наших 
солдатів.  

Нині ми вшановуємо різні покоління воїнів: 
козаків, стрільців, вояків армії УНР, Української 
Галицької Армії, дивізійників ІІ Світової, 
повстанців. Сьогодні ми молимося за упокій їхніх 
душ. Ми молимося за душі Героїв Небесної Сотні і 
воїнів, загиблих у війні на Сході. Низький уклін за 
їхню жертву. Вічна їм слава! 

Вітаю усіх вас із Днем Покрови Пресвятої 
Богородиці, із Днем захисника України, із Днем 
козацтва. Слава Україні! 

Запрошую всіх краян узяти участь у 
загальноміському святкуванні 16 жовтня о 14.00 
біля Народного дому м. Бібрки. 

Бібрський міський голова Роман Гринус 
 

На конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи 
5-6 жовтня Бібрський міський голова відвідав семінар для міських, селищних та сільських 

голів, що проводив Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи в рамках проекту 
«Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» та Плану дій Ради Європи для України на 
2015-2017 р. 

У ході семінару Роман Гринус мав можливість обмінятись досвідом з українськими та іншими 
європейськими колегами з питань місцевого самоврядування, зокрема щодо визначення та 
впровадження успішної місцевої політики, планування в контексті стратегічного бачення, 
ефективного залучення 
громадян.  

Перед учасниками 
семінару виступили 
Роберт Бьєдрон, мер м. 
Слупськ, Польща, 
Георгій Месхідзе,  
тренер, Грузія, Григорій 
БОРЩ, тренер, Україна, 
Аат Б.Л. де ЙОНГЕ, мер 
м. Дронтен, 
Нідерланди, Іван 
Лукеря, експерт, 
Український центр 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 13 жовтня, 2016 рік випуск №41(118) 

         Зі Святом, дорогі краяни!           



незалежних політичних досліджень та аналізу, Тетяна ВАСИЛЕВСЬКА, Професор, Національна 
Академія державного управління при Президентові України.  

Отриманий досвід дозволить краще планувати стратегію розвитку нашої громади та 
скористатися новими можливостями в ході територіально-адміністративної реформи.  

Виконавчий комітет БМР 

 

Навчання на полігоні 
Учасники бойових дій та активні містяни 

пройшли підготовку та Яворівському полігоні з 
24 вересня до 6 жовтня. Навчання дозволило 
засвоїти нові бойові навики з тактики наступу й 
захисту. У навчаннях взяли участь: Яртих 
Василь, Вільчинський Дем’ян, Телепко 
Володимир, Галечка Богдан, Бугара Віталій, 
Бодак Степан, Оксана Леськів. 

Координатор Бібрського куща Спілки 
учасників АТО Перемишлянського округу 

Віталій Бугара 

 

Дні  І. Франка в рідній школі 
У Бібрській ЗОШ І-ІІІ ст.  ім. Уляни 

Кравченко 6 жовтня 2016 року в актовому залі  
відбувся перегляд культурологічного проекту «Тричі мені являлася любов…», який підготувала 
вчитель української мови та літератури Чабан О. М. разом зі своїми  вихованцями – учнями 10-Б 
класу. Під час  виступу лунали поезії митця, покладені на музику Сурмач Л. П., авторські вірші  
Чабан О.М ., пісня, написана учителем школи І. І. Гавриляком. Декламація учнями творів І. 
Франка  нікого не залишила  байдужим. Окрема добірка віршів  супроводжувалася музикою, що 
надавало творам поета ще більшої наснаги й емоційності. Глядачі побачили генія Франка як 
звичайного чоловіка , який умів любити, який любив і страждав.  

Виступ учнів супроводжувала мультимедійна презентація, яку підготувала Чабан Марія. 
Оформлення залу 
увиразнило тему 
проекту. Перегляд 
виступу викликав у 
глядачів чимало 
запитань, адже містив 
багато цікавої 
інформації, пов’язаної з 
особистим життям 
І. Франка. 

Виконанням пісень, 
читанням поезій, 
постановкою  невеликих 
сценок учні 10-Б  класу 
вкотре 
продемонстрували  свою креативність, майстерність.  

Учитель української мови та літератури, класний керівник 10-Б кл. Чабан О.М. 

 

Семінар для майбутньої громади 
6  жовтня вкотре відбулася зустріч із 

громадськими активістами   Львівської 
області у  межах спільного  проекту ГО 
«Українська Галицька Асамблея» та ГО 
«Центр суспільних інновацій» «Активізація  
громад Львівщини». Цього разу тренери  
Богдан Зелений ( представник ГО «Центр 
громадської адвокатури») та Андрій 
Пелехатий (кандидат економічних наук, 
науковий співробітник  відділу 
регіональної фінансової політики ДУ 
“Інститут регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього НАН України), а також 
куратор проекту Марія Флейчук (доктор 



економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин Львівського 
торговельно-економічного університету) завітали до м. Бібрки.  Основні  питання, що розглядали  
під час зустрічі, стосувалися юридичних аспектів децентралізації та бюджетування. 

Приємним  було те, що на зустріч  завітали  активісти,зокрема  мер міста, секретар міськради, 
сільські  голови, депутати та просто небайдужі  громадяни, які   продемонстрували  глибокі  
знання та розуміння питань децентралізації та  місцевого  самоврядування. Особливо гаряче  
обговорювалися аспекти, пов’язані  з власністю на землю, новими можливостями та загрозами  
для громади у  сфері  освіти, медичного обслуговування  та  пошуку  альтернативних джерел  
фінансування процесів функціонування та розвитку  громади.  

Упевнена, що ця  громада  продемонструє  вагомі результати  у творенні  власного  буття та 
буде  гідним прикладом  для  інших. Успіхів  Вам, друзі!!! 

Організатор семінару та тренер, економіст-міжнародник Марія Флейчук 

 

Встановлено знаки «Житлова зона» 
Із метою гарантування безпеки школярів, вихованців ДНЗ, 

відвідувачів стадіону, парафіян православної церкви м. Бібрка та 
мешканців багатоквартирних будинків по вул. Уляни Кравченко 
встановлено знаки «Житлова зона» . 

Нагадуємо, що цей знак інформує про в’їзд на територію, де діють 
особливі умови дорожнього руху, а саме:  

1. Пішоходам дозволяється рухатися як по тротуарах, так і по 
проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними 
засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для 
їхнього руху. 

2. У житловій зоні забороняється: 
 транзитний рух транспортних засобів; 
 стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними 

місцями і таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд 
оперативних чи спеціальних транспортних засобів; 

 стоянка з працюючим двигуном; 
 навчальна їзда; 
 рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і 

механізмів (крім тих, що обслуговують об’єкти і громадян, 
виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні). 

3. Під час виїзду з житлової та пішохідної зон водії повинні дати дорогу іншим учасникам 
дорожнього руху. 

Виконавчий комітет БМР 

 

Про каналізування вулиць 
Завершуються роботи з каналізування вулиць Кривої та Богдана Лепкого в м. Бібрці. 
Прокладено близько 270 м каналізації, встановлено 9 каналізаційних колодязів у зручних 

місцях для під’єднання до міської каналізації. 
Будівництво каналізаційної мережі дасть змогу жителям вулиць Кривої, Богдана Лепкого, 

Бічної  Шевченка та частково вулиці Шевченка користуватися послугами централізованого 
водовідведення, а до комунального підприємства приєднається близько 60 нових абонентів, що 
в майбутньому знизить собівартість виробництва послуг водовідведення. 

Станом на сьогодні тривають роботи з приєднання абонентів до міської мережі та приведення 
вулиць Кривої та Богдана Лепкого до належного стану. 

Роботи виконані за кошти Бібрської міської ради. 
КП «Бібрський комунальник» 

 

Повідомлення 
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті 

містобудівної документації «Детального плану прибудинкової території багатоквартирного  
житлового будинку  ОСББ «Райок-Д» по вул. Галицька,113  в м. Бібрці  Перемишлянського 

району Львівської області» 
Проект Детального плану території у кварталі вулиці Галицької охоплює площу 0,70 га. 
Основний вид використання території: земельна ділянка використовується  як прибудинкова 

територія багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Райок-Д». На момент проектування на 
території ДПТ  розташований багатоквартирний житловий будинок ОСББ «Райок-Д», гаражі та 
господарські будівлі. 

І-а черга: будівництво господарської будівлі та індивідуальних зблокованих гаражів за кошти 
ОСББ «Райок-Д»; 



ІІ-а черга: облаштування дитячого та спортивного майданчиків  та озеленення території загального 
користування за кошти ОСББ «Райок-Д». 

Загальним принципом архітектурно-просторової композиції території є формування комфортного 
середовища для його мешканців. 

Повідомлення 
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті 

містобудівної документації «Детального плану території для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель та споруд в м. Бібрці (поруч з уже розробленим 

та затвердженим кварталом (кварталом забудови по       вул. В. Стуса))» 
Площа ділянки проектування  житлового кварталу забудови - 7,075 га 
Площа забудови - 800 кв.м. Площа замощення - 1,87 га. Площа озеленення - 4,625 га.  
Основний вид використання території: земельна ділянка використовується  для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд), а також об’єктів соціальної 
інфраструктури  в м. Бібрці  . 

Повідомлення 
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті 

містобудівної документації ««Детального плану території під будівництво індивідуальних 
гаражів по вул. Уляни Кравченко в м. Бібрці Перемишлянського району Львівської області 

(поряд із уже розробленим та затвердженим кварталом будівництва  індивідуальних гаражів) 
Площа ділянки проектування  кварталу забудови - 2997 кв.м 
Площа забудови 1234 - кв.м. Площа мощення 1675 - кв.м. Площа озеленення - 88 кв.м. Кількість 

гаражів – 50. Кількість паркомісць - 5 
Основний вид використання території земельна ділянка буде використовуватися для будівництва 

індивідуальних гаражів. 
Ознайомитися з проектами можна на електронних носіях: на офіційний сторінці Бібрської 

міської ради мережі Інтернет за електронною адресою: www.bibrka-rada.gov.ua; на паперових 
носіях: у приміщенні Бібрської міської ради за адресою: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 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 проектів подаються на ім’я міського голови в письмовій формі до 18 години 13 
листопада 2016 року за поштовою адресою: 81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22. 

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до проектів є заступник 
Бібрського міського голови Папіж Галина Богданівна (81220, м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22,   
тел. 4-31-35). 

Бібрський міський голова Р.Я.Гринус 
 

 
 

 

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/ 

 

ОГОЛОШЕННЯ! 
Усі громадяни, що перебувають 

на квартирному обліку громадян, 
які потребують поліпшення 
житлових умов, з 01.10 до 31.12 
кожного поточного року -  згідно з 
чинним законодавством України - 
зобов‘язані поновлювати документи 
для затвердження списків тих 
мешканців, які претендують на 
покращення житлових умов на 
наступний рік. 

Прохання до громадян,  які 
перебувають на квартирному обліку 
при Виконавчому комітеті Бібрської 
міської ради, подати до 31.12.2016 
року необхідний пакет документів. 
Довідки за телефоном: 4-31-35. 

С.З. Охримович, керуючий 
справами (cекретар) виконавчого 
комітету Бібрської міської ради. 

 
 
 

 


