
Свято Збройних сил України – це данина пам’яті тисячам 
воїнів, які загинули в битвах за свободу, волю та 
незалежність України. 
 Із відчуттям глибокої шани і вдячності щиро вітаю 
військових. Нехай Господь дає сили і здоров’я сповняти 
святий обов’язок – захищати Батьківщину від ворогів. Хай 
кожна родина дочекається свого воїна додому. Слава 
Україні! 

Бібрський міський голова Р. Гринус 

 

Звертаємося до всіх небайдужих про допомогу пораненому бійцю 25 
ОМБР Василеві Мотаку, 1995р.н., мешканцеві с.Лани Перемишлянського р-
ну, який 5 листопада 2016р. потрапив під мінометний обстріл у р-ні 
с.Троїцьке Луганської області. Стан бійця нестабільний, що заважає 
переведенню в Харківський госпіталь. Окрім того, відсутність статусу 
учасника бойових дій не дає можливості скористатися належними пільгами. 
Він напівсирота, мати доглядає на соціальну пенсію двох неповносправних 
людей. Поки ми готуємося до різдвяних свят, на сторожі стоять такі молоді 
хлопці. 

Подаємо номер карткового рахунку матері Василя: Приватбанк  
4731 2171 0327 1688 Мотак Олександра Казимирівна 

Перерахувати кошти можна з будь-якої картки на сайті: 
sendmoney.privatbank.ua 

Спілка ветеранів АТО (Бібрський кущ), волонтерська група м.Бібрки та ГО УГА Бібрка 
PS. Перші кошти вже почали надходити. Велика вдячність усім, хто одними з перших відгукнувся на заклик 

про допомогу, поширений у соцмережах. Це Оксана Івасів, Тиник Оксана, Солохін Володимир, Наконечний Роман, 
Стеців Наталія, Кулеба Андрій, Мотичак Михайло, Кобрин Микола. 

 

ГАЙДА НА АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ! 
Запрошуємо молодих хлопців та дівчат на святкування традиційних Андріївських вечорниць 

у суботу, 10 грудня. На Вас чекатиме:   
 Таємнича атмосфера 
 Розмаїття традиційних дівочих гадань 
 Хлопчачі збитки та калита   

 Дівчата, збираємось о 19:00 год., хлопці – о 20:00 год. Вхід: вареники або пиріжки та 
смаколики до чаю. Дрес-код: вишиванка. Місце проведення: «Теодор» (2-й поверх). 
Організатор: ГО «Молодь Бібрки» 

 

Навчання молодих лідерів 
Дуже важливим чинником у формуванні місцевого 

самоврядування є  обізнаність та політична грамотність 
громади та її учасників. Ними  є не лише міський голова, 
депутати та люди, які працюють у міських/сільських 
Радах, а й представники громадських об’єднань, 
ініціативних груп,  малого та середнього бізнесу на 
місцевих рівнях,  преси, а також  просто свідомі 
громадяни, які стежать за діяльністю місцевої влади 
(відвідують сесії та громадські слухання) і не лише 
шукають прогалини в її роботі, а допомагають 
конкретними порадами,  дієвими засобами та методами 
їх реалізації. Звичайно,  багато з нас вважає, що знає те, 
що йому потрібно, але для запровадження чогось нового, 
дотепер не практикованого, необхідні нові знання. Останніми роками все частіше проводять  
різноманітні навчання у сфері політики та громадської діяльності: тренінги, семінари, метою яких є 
подання нової і потрібної інформації в доступній формі за допомогою обміну  досвідом та 
інтерактивної форми навчання.  

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 8 грудня, 2016 рік випуск №46(123) 

День Збройних сил України 



За сприяння міської ради та міського голови Гринуса Р.Я. в листопаді цього року я відвідала 
семінари-тренінги для молодих лідерів України з розвитку місцевої та регіональної демократії за 
підтримки Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Метою семінару було поширити 
культуру демократії, пояснити ключові положення Європейської Хартії  місцевого самоврядування, 
підвищити обізнаність про цінності та стандарти професійної етики в політиці. Цінним досвідом 
реалізації місцевої демократії в громадах поділилися 25-річна Єва Цернігой  (Член Конгресу та 
депутат міської ради Словенії) та Маріус Улозас ( директор Інституту політичних досліджень та 
аналізу з Литви).  Надзвичайно цікавими були лекції Тетяни Василевської(професора та експерта з 
етики) та Анатолія Круглашова (професор та член групи Незалежних Експертів Конгресу). 

Приємним було знайомство з усіма учасниками з чотирьох областей.  На тренінгах відбувалися 
активні дискусії, обмін досвідом, спілкування. Для себе багато цікавого дізналася про сферу 
місцевого самоврядування інших країн та інших областей,  почула  про те, як залучати громадян до 
процесу ухвалення рішень,  як налагоджувати  взаємодію  між органами місцевої влади та 
громадянським суспільством, як важливо впроваджувати  етичний кодекс в органах місцевого 
самоврядування та протидіяти корупції  тощо.  

Однозначно, є багато позитиву від участі в навчанні, бо розумієш, що насправді не все так 
безнадійно і є багато молодих активістів, які хочуть і роблять все, аби змінити нашу державу. 
Залучення цієї категорії населення до участі в громадському чи політичному житті, підтримка її 
небайдужого ставлення до майбутнього власної країни — це успішний демократичний поступ на 
шляху становлення. 

Оксана Зінчук 
 

Вечір-реквієм «Голгофа голодної смерті» 
26 листопада на площі Стрілецькій бібрчани згадували тих, 
хто помер мученицькою смертю у 1932-1933 рр. У 
поминальній молитві, яку провели отець-декан Микола Коваль 
та отець Зеновій Телішевський, ушанували пам'ять людей, 
про яких ми не маємо права забути. 
Ведучі вечора-реквієму Ольга Притула та Марія Чабан 
нагадали про голод, який випав на долю однієї з 
найродючіших країн – України, розповіли, як сталінська рука 
стискала горло українців. Надія Добуш  у своїй поезії згадала 
про замордованих голодною смертю людей. Під пісню 
«Запалімо свічу», яку виконувала Ольга Притула, засвітили 
свічки пам’яті. Ушанували померлих синів і дочок хвилиною 
мовчання. 

Художній керівник НД Наталія Свіжак 
 

Новини культури 
Конкурс «Інструментальний вернісаж» 

2 грудня 2016 року в Бібрській музичній школі відбувся I конкурс юних музикантів 
«Інструментальний вернісаж».  У творчому змаганні взяв участь 21 учасник, серед яких у молодшій 
віковій категорії змагалися 11 учнів, а в старшій – 10. 

За результатами оцінок журі, переможцями в молодшій віковій категорії стали:  Тибінка Христина, 
1 кл. (саксофон, Диплом I ступеня), Чемерега Ярина, 3 кл. 
(скрипка, Диплом II ступеня),  Задорожна Юлія, 2 кл. 
(флейта, Диплом III ступеня). 

Переможці у старшій віковій категорії:  Тернавчук 
Соломія, 6 кл. (фортепіано, Диплом I ступеня),  Зборівський 
Марко, 7 кл. (скрипка, тромбон, Диплом II ступеня),  Крутій 
Андрій, 4 кл. (флейта, Диплом III ступеня). 

Завдяки фінансовій підтримці Бібрської міської ради 
переможці та всі учасники конкурсу були нагороджені 
подарунками. 

Сподіваємося, що цей 
конкурс стане для багатьох 
його учасників стимулом у 
творчому зростанні. 

Лауреати Міжнародного конкурсу малюнку «Ілюстрація до 
казки» 

Плідним на творчі конкурси та досягнення для учнів Бібрської 
музичної школи став грудень. Нещодавно у м. Херсоні відбувся 
Міжнародний конкурс малюнку «Ілюстрація до казки». У ньому взяли 
участь учні художнього відділу нашої школи (викладач Гаєвишин О.О.): 
Гірняк Софія, 12 років, Гуляк Юлія, 9 років, Кошла Анастасія, 8 років, 
Мельник Діана, 10 років, Стеців Софія, 15 років, Надра Анна, 10 років. 
Приємно, що з поміж 2500 робіт учасників із Болгарії, Угорщини, Індії, 
України, Білорусії, Індонезії, Казахстану, ОАЕ, Росії, Литви, Туреччини, 

Словаччини, Румунії, Сербії лауреатами конкурсу стали троє вихованців нашої школи, зокрема Надра 

Фотофакт 
Встановлено нову карусель 
на дитячому майданчику, 
що на вулиці Уляни 
Кравченко 

Фотофакт 
«Незабудки пам’яті» до Дня пам’яті 

жертв голодоморів у Бібрській ЗОШ 
ім. Уляни Кравченко

 



Анна, Стеців Софія та Гірняк Софія. Нагородження лауреатів і дипломантів конкурсу відбудеться 27 
грудня 2016 у м. Херсоні. 

Творчий візит учнів Львівської музичної школи-інтернату ім. С. Крушельницької 
6 грудня 2016 року у Бібрській музичній школі відбувся концерт учнів Львівської музичної школи-
інтернату ім. С.Крушельницької викладача Соловій Ірини Миколаївни. У концерті взяли учать 
дипломанти Міжнародного фортепіанного конкурсу «Феріш-віртуоз» бібрчанки Тютько Юлія, 3 клас, 
Дендерис Лілія, 7 клас та львів’янка Бенюк Христина, 8 клас. У їхньому виконанні прозвучали твори 
Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена та українських композиторів-класиків. Глядачі своє задоволення 
та емоції передали бурхливими оплесками. 

Жанна Охримович 
 

Пісенний  розмай 
Пригадується мені народна легенда «Україна» про те, як Бог наділяв дітей світу талантами. 

Обдарувавши всіх, підвівся зі святого трону й раптом побачив у куточку дівчину. Вона була 
зодягнена у вишивану сорочку, руса коса переплетена синьою стрічкою, на голові багрянів вінок із 
червоної калини. Дівчина плакала, бо земля її стогнала від пролитої крові й пожеж.  

І наділив Бог її неоціненним даром – піснею. Поклонилася дівчина 
низенько й понесла пісню в народ. І народ почав складати в колиску 
той дар пісень, який йому послала доля. 

Наділив Бог прекрасним даром, піснею, і наших бібрчан, які 
брали участь у ХІІ районному фестивалі «Пісенний розмай».  
Головатий Р. та Головата О. нагороджені дипломами за участь, 
Сорокіна А. виборола ІІІ премію, дует у складі Чемереги Я. та 
Чемереги Б. отримали заслужену І премію (керівник Н.Добуш), 
О.Притула одержала ІІІ премію. Уперше на такій великій сцені 
розсипав заквітчані перли-самоцвіти творчої мистецької душі 
новоспечений колектив «Мальви» (молодша група), за що були 
нагороджені ІІ премією (керівник Л.Сурмач).  

Найбільшою гордістю став Андрій Крутій, який своїм 
неповторним пісенним колоритом зачарував не тільки членів журі, а 
і всіх глядачів, за що був нагороджений найвищою нагородою – Grand-Prix (керівник Л.Сурмач). 

Музична скарбниця 
У неділю, 4 грудня 2016 року, Народний ансамбль пісні і музики «Кладочка»  Народного дому 

міста Бібрка (керівник Іван Дікало) узяв участь  в обласному фестивалі-конкурсі   музичних 
колективів «Музична  скарбниця». Фестиваль відбувся у м.Львові  в міському  Палаці культури ім. 
Гната Хоткевича.  

Хочу подякувати директору Бібрської ЗОШ Островерсі 
Г.М. за сприяння в наданні автобуса для поїздки, Балуку М.М. 
(водію) за витримку. І, звичайно, велика вдячність спонсорам. 
Бібрський міський голова Гринус Р.Я. надав матеріальну 
допомогу (заправка автобуса), відрядження ансамбль отримав 
від заступника директора ПП «Галичина» Цимбали Р.М. 

Народному ансамблю пісні і музики «Кладочка» хочу 
побажати й надалі творчої праці, нових цікавих творів. 

 Директор НД -  Люся Сурмач 
 

 

Доводимо до Вашого відома, що електронна реєстрація 
дітей у дошкільні навчальні заклади з листопада 2016 року 
здійснюється на офіційному сайті реєстру  
http.//sadok.loda.gov.ua/ згідно з Інструкцією на сторінці 
Головна. 

Система реєстрації на порталі «Класна оцінка» 
http://lvіvedu.com/ не функціонує. База даних про дітей, 
які зареєстровані у даному реєстрі, буде перенесена на 
офіційний сайт реєстру http://sadok.loda.gov.ua/ . 

Директор ДНЗ «Сонечко» Є.В. Коцюмбас 
 

 

Бібрська міська рада сплачує борги за 2012 рік 
Виконком Бібрської міської ради інформує мешканців м. Бібрка про стягнення з рахунка 

Бібрської міської ради  заборгованих коштів за виконані роботи по об’єкту «Капітальний ремонт вул. 
Л. Курбаса в м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області» на користь ТДВ «ШРБУ №65» (у 
2012 році). 

У 2015 році ТДВ «ШРБУ №65» - виконавець робіт - подав позов до суду про стягнення основного 
боргу та інфляційних витрат за даний період. 11 листопада 2016 року до Управління казначейства в 
Перемишлянському районі надійшов запит про стягнення боргу з розрахункового  рахунка 
виконавчого комітету Бібрської міської ради на суму 341`653,05 грн., а саме: 

 196`104,71 грн. – сума основного боргу; 
 140`499,28 грн. – сума інфляційних витрат; 

Фотофакт 
Презентація книжки Оксани 

Довгаль «Запиши мої сни» 

Книжку можна придбати у 
«Книжковій світлиці» 
(пл. Національного Відродження) 



 5`049,06 грн. – сума судового збору. 
22.11.2016року Управлінням державної казначейської служби України платіжними доручення №2, 

№3 та №4 від 22.11.2016р. забезпечено перерахування коштів на суму 341`653,05 грн. на користь 
ТДВ «ШРБУ№ 65» з рахунка Виконкому Бібрської міської ради згідно з наказом Господарського суду 
Львівської області від 26.01.2016року. 

Виконком Бібрської міської ради 
 

Повідомлення 
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної 
документації «Детального плану території ділянки орієнтовною площею 0,05 га для розміщення й 
подальшої експлуатації АЗГП (автогазозаправного пункту) для торгівлі вуглеводневим газом типу 
СПТБ (пропан-бутан автомобільний) у м. Бібрці по вул. Львівській біля АЗС ТзОВ «Лайк-сіті» 

 

Повідомлення 
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті 

містобудівної документації «Детального плану території багатоквартирної житлової забудови у 
кварталі вулиць Уляни Кравченко, Обширна в м.Бібрка» 

Ознайомитися з проектами можна на електронних носіях: на офіційний сторінці Бібрської міської ради  
в 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). 

Бібрський міський голова Р.Я.Гринус 

 

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад»», розпорядження Бібрського міського голови № 243 від 25.11.2016 р. «Про ініціювання 
добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст», рішення Бібрської 
міської ради № 434 від 25.11.2016р. «Про затвердження Порядку проведення громадських 
обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад»  громадські обговорення  
щодо добровільного об’єднання територіальних громад  відбудуться 9 грудня  2016 р. о 16.30 год. 
у приміщенні Народного дому м.Бібрки . 

 

Відповідно до рішень виконавчого комітету Бібрської 
міської ради № 154, № 155 та № 156 від 07.10.2016 року   
9 грудня  2016 р. о 16.00 год. у приміщенні Народного 
дому м.Бібрки провести громадські слухання щодо 
проектів: 
- «Детального плану прибудинкової території 

багатоквартирного  житлового будинку  ОСББ «Райок-
Д» по вул.Галицька, 113  в м. Бібрка  
Перемишлянського району  Львівської області» 

- Детального плану території для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель та споруд в м. Бібрка (поруч з уже 

розробленим та затвердженим 
кварталом забудови по вул. В. Стуса) 
- Детального плану території під 
будівництво індивідуальних гаражів 
по вул. Уляни Кравченко в м. Бібрка 
Перемишлянського району Львівської 
області (поряд з уже розробленим та 
затвердженим кварталом 
будівництва індивідуальних гаражів)  

Виконком Бібрської міської ради 
 

Відповідно до ч. 7 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
9 грудня 2016 р. о 17.00 год. у приміщенні Народного дому м.Бібрка відбудеться 
звіт Бібрського міського голови Романа  Гринуса за період роботи з грудня 2015 
року до грудня 2016 року.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Фотофакт  
ФК «Шпиль» с.Шпильчина стала 
володарем Кубка федерації 
Перемишлянського району.  


