
Цього тижня ми, ГО «Молодь Бібрки», як і минулого року, 
провели  Андріївські вечорниці. Святкування  відбувалося в 
приміщенні комплексу «Теодор» (2-й поверх). Спочатку 
зібралися дівчата, щоб поворожити й дізнатися  про свою 
долю, а згодом на вечорниці прийшли хлопці. Тоді усі разом 
забавлялися, спілкувалися, пили чай, куштували різноманітні 
смаколики, що приносили з собою учасники святкування. 
Всі присутні були дуже задоволені святом, адже це чудова 
нагода зібратися разом у веселій, невимушеній та дружній 
атмосфері. Ми проводимо такі заходи, щоб не забути 
українських традицій, згуртувати нашу молодь, показати 
альтернативні варіанти проведення часу. Дякуємо всім, хто 
долучився до організації Андріївських вечорниць.  

Особлива подяка Теодорович Н., Притулі Р. за надане 
приміщення.  

Анна Галечка 
 

 

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 

 

Бібреччина активно займається волонтерством 
Упродовж листопада-грудня волонтерська група 

Самооборони Бібрки проводила збір продуктів для подальшої 
переробки та доправлення в зону АТО. Велика вдячність за активну 
допомогу мешканцям с.Ланів, с.Св.Глібовичів та м.Бібрки. Зокрема, 
за організацію у с.Ланах - Дулько Вірі та сім’ї Католи, у м.Бібрці – 
Заставній Богдані, у с.Св.Глібовичах – сім’ї Галайко. Усю зібрану 
допомогу відразу довозили у волонтерський центр HAND MADE по-
львівськи для виготовлення борщових та супових наборів, 
вітамінних чаїв та сумішей. Протягом усього часу тільки картоплі, 
буряку та моркви зібрано більше ніж 100 мішків. Окрім того, у 
волонтерський центр доправлено цибулю, часник, яблука, закрутки, 
трави для вітамінних чаїв, закуплено спеції та сіль. Для потреб 
волонтерського центру HAND MADE по-львівськи пожертвувано 
1000 грн. 

Незважаючи на немедоносне літо, пасічники дали  мед для 
вітамінних сумішей. Велика подяка Гуменчукові Миколі, 

Данилишину Богданові, Рядовій Вірі, Теплицькому Орестові, Мартинякові Андрію. 
Депутат Бібрської міської ради Олександр Швець 

 

Виконавчий комітет інформує 
Заправляйтеся в Бібрці! 

Заправляючись на автозаправках на території міста, Ви наповнюєте місцевий бюджет. Просимо 
водіїв бути небайдужими та купувати пальне на місцевих автозаправних станціях, адже 5% від 
витрачених Вами коштів напряму ідуть до місцевого бюджету. У 2016 році акциз від палива 
становить 40% від загальних доходів міста, а це дитячі та спортивні майданчики, благоустрій міста, 
ремонти будинків та автодоріг, каналізація та водопостачання. 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 15 грудня, 2016 рік випуск №47(124) 

Відновлюємо традиції: Андріївські вечорниці 

Фотофакт 
Господині з Бібрки та сусідніх 
сіл приготували близько 140 

відер вареників для 
українських вояків. 

Координатори – Бібрський 
осередок Hand Made по-львівськи 

для Армії руками волонтерів 



Також нагадуємо, що 5% від суми продажу алкоголю  й тютюну в торговельних точках міста також 
ідуть до місцевого бюджету, тому при купівлі даних товарів просіть у продавців видавати Вам чек – 
це гарантія сплати податків. 

Будьте патріотами свого міста й витрачайте кошти з користю для Бібрки! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Громадські обговорення щодо добровільного об’єднання територіальних громад 
9 грудня відбулося громадське обговорення щодо створення Бібрської ОТГ. Окрім представників 

місцевої влади та громадськості, на заході була присутня консультант Офісу реформ Львівського РВ 
Асоціації міст України Галина Гречин , яка надала цікаву інформацію про переваги ОТГ. Присутні 
одностайно підтримали пропозицію Бібрського міського голови Романа Гринуса щодо ініціативи 
створення Бібрської ОТГ.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Залучаємо кошти на розвиток міста у 2017 році 
З метою розвитку міської інфраструктури та залучення додаткових коштів у розвиток міста 

Бібрська міська рада бере участь у конкурсі  інвестиційних програм та проектів Держаного фонду 
реконструкції і розвитку. На наступний рік подано 4 проекти.  

1. Будівництво каналізаційних мереж по вул.    І. Франка в м. Бібрці Перемишлянського району 
Львівської області – 643,164 тис. грн. 

2. Реставрація фасаду, вікон та зовнішніх дверей Бібрської міської ради в м.Бібрці 
Перемишлянського району Львівської області – 1’385,748 тис. грн. 

3. Капітальний ремонт фасаду (з утепленням горища) з упровадженням енергоощадних технологій 
для ДНЗ "Сонечко" по вул. Уляни Кравченко, 17 в м. Бібрці Перемишлянського району 
Львівської області». – 3’068,010 тис. грн. 

4. Капітальний ремонт приміщень спортзалу та коридорів Бібрської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів ім. Уляни Кравченко по вул. Уляни Кравченко, 2 у м. Бібрці Перемишлянського району 
Львівської області – 992,809 тис. грн. 

Відповідальним за розробку та подання документації є радник міського голови Юрій Федущак. 
Сподіваємося, що наші проекти переможуть.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Залучення інвестицій 
13 грудня в Бібрській райлікарні відбулася зустріч 

представника потенційного інвестора клініки щодо 
репродукції людини «Альтернатива» Палиги І.Є. з трудовим 
колективом. Інвестор має намір оренди 4-й поверху будівлі 
лікарні. Там планується створити пологовий відділ. Це буде 
один із небагатьох приватних пологових будинків в Україні 
(зараз таких лише 4). Інвестора найбільше зацікавило зручне 
розташування лікарні, велика прилегла територія, наявність 
великої кількості профільних спеціалістів, відкритість місцевої 
влади. Прямі інвестиції лише в ремонт приміщення складуть 
понад 3 млн. гривень. Також за пропозицією міського голови Р. 
Гринуса погоджено, що новостворене підприємство буде 
зареєстровано у м. Бібрці. Це дозволить отримати додаткові 
надходження до бюджету. Також пан Ігор запевнив, що готовий працевлаштувати мешканців 
Бібреччини, що мають відповідну освіту,  володіють необхідними навиками та готові якісно 
працювати. Пропозиції інвестора виглядають оптимістично на тлі інформації про проведення у 
2017 році медичної реформи, унаслідок котрої Бібрська райлікарня опиняється під загрозою 
ліквідації, а приміщення може залишитись порожнім (держава не фінансуватиме такі лікарні).  

Варто зазначити, що залучити інвестора вдалося за сприяння голови Львівської ОДА Олега 
Синютки. 

Тож місцева влада запрошує й інших інвесторів (медичного напрямку) та гарантує їм максимальне 
сприяння у веденні бізнесу. 

 

-  

Звіт Бібрського міського голови Романа  Гринуса за період роботи з грудня 2015 
року до грудня 2016 року. 

 Виконання бюджету міста 
Запорукою успішного розвитку міста є збалансований міський бюджет. У 2016 році забезпечено 

стабільність міського бюджету, не допущено заборгованості з  заробітної плати працівникам дитячих 
навчальних закладів та комунальних підприємств міста, вчасно здійснено проплати за енергоносії. 
Докладено багато зусиль на збільшення обсягу бюджету порівняно з минулими роками. Є підстави 
говорити, що бюджетну політику цього року  проведено правильно та ефективно.  

Виконання дохідної частини загального фонду міського бюджету з урахуванням трансфертів за 
січень – листопад 2016 рік становить 7 млн. 614 тис. 690 грн. (109,67% до плану – та на 198,48 % 
більше минулорічного). За власними надходженнями до загального фонду зараховано 5 млн. 163 
тис. 642 грн., що становить 109,34% (на 228,25 % більше минулорічного). 

Видаткова частина бюджету за скоригованим планом за 2016 рік по загальному фонду становить 
6 млн. 628 тис. 765 грн. (на 173,76 % більше минулорічного) - це 89,32% від запланованих 7 млн. 
420 тис. 955 грн.  

Видаткова частина бюджету за скоригованим планом за 2016 рік по спеціальному фонду складає 
1 млн. 931 тис. 652 грн. - це 77,07%. (на 157,11 % більше минулорічного) 



 Залучено кошти в розвиток  інфраструктури м.Бібрки 
За 2016 рік  в інфраструктуру м.Бібрка залучено: 

- 827, 838  тис. грн. – з Державного бюджету для реалізації проекту «Реконструкція 
водопровідної мережі по вул. Зарічна в м. Бібрка  Перемишлянського району Львівської області. 

- 652,427 тис. грн.  - з обласного бюджету  для реалізації проекту «Реконструкція водопроводу 
від водозабору до вул.Птахівничої в м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області» 

- 373.000 тис.грн. - з обласного бюджету для ремонту приміщень Народного дому м.Бібрка 
- 700.000 тис.грн. - з обласного бюджету для поточного ремонту вулиць Тарнавського та 

Грушевського 
- 200. 000 тис грн. – поточний ремонт вул. І.Франка 
- 98,759 тис.грн -  з обласного бюджету завдяки перемозі  в обласному конкурсі мікропроекту 

«Капітальний ремонт освітлення території і огорожі в ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрка Перемишлянського 
району Львівської області» 

- 96,289 тис.грн. -  з обласного бюджету завдяки  перемозі в обласному конкурсі мікропроекту  
«Ремонт двох кімнат Народного дому м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області»  

- 50,000. тис.грн.  – з обласного бюджету в рамках обласної програми «Спортивний майданчик» . 
- 60,000 тис. грн. – перемога в екологічному конкурсі -  для дофінансування об’єкта 

«Будівництво каналізаційної мережі по вул. Крива м.Бібрка Перемишлянського району Львівської 
області» 

- 23 тис для бібліотеки і Народного дому 
Разом залучено з інших джерел 3’081,313 тис.грн. Це на  2’770,34 % більше минулорічного  
 Погашена заборгованість за попередні періоди, а саме: 
 За поточний ремонт фасадів по вул. Нац.Відродження, 15-20, Кобзаревий Майдан,2 – 

81’956,08 грн. 
 Доплата за поточний ремонт вулиці Грушевського – 30’000,00 грн. 
 За опори паркові – 11’034,00 грн. 
 Доплата за реконструкцію даху Народного дому – 86’896,95 грн. 
 Оплата за технагляд  об’єкта «Реконструкція даху Народного дому» - 4’163,76 грн. 
 Оплата заборгованості по державному бюджету за ремонт  вулиці Л.Курбаса (борг 2012 року) 

на суму  341’653,05 грн. 
Разом погашено заборгованості на суму 555’703,84 грн., що складає 8,38 % видаткової 

частини від загального фонду бюджету. 
 Соціальна політика 

У міському бюджеті основна  стаття соціальних видатків – на соціальний захист 
військовослужбовців, мобілізованих для участі в антитерористичній операції на Сході України. 
Загалом на ці потреби у 2016 році з міського бюджету було виділено 62,00 тис.грн., отримали 
допомогу 26 учасників АТО.  

Окрім того – матеріальна допомога тим, хто її потребує, на суму 6,00 тис.грн., компенсація за 
садок малозабезпеченим та іншим соціально незахищеним верствам на суму 43,823 тис. грн. 

(Початок. Продовження в наступних випусках) 

 
 

 

Історія Хресної Дороги у Бібрці 
(Продовження. Початок у 45-му номері) 

За ці роки багато зроблено. Починаючи з весни і до пізньої осені хлопці, старші чоловіки і навіть 
підлітки працюють щосуботи на відновленні Хресної Дороги. Наймолодшому з них 13 років, він 
приходить постійно і працює нарівні з дорослими. Усі ці люди, працюючи кожної суботи, не беруть за 
це ніякої плати. Жінки та дівчата готують їм гарячі обіди. 

Бібрський майстер п. Михайло виготовляє хрести. На даний час встановлено 5 стацій. Хрести 
вилиті з бетону, тому служитимуть багато років. Перша стація встановлена у підніжжі гори, а 
остання на самій горі. Оскільки гора стрімка, було встановлено опорні стіни з бетону, які не 
допускатимуть зсуву ґрунту. До кожного встановленого хреста підведено освітлення ,з часом буде 
встановлено гранітну таблицю з текстом Хресної Дороги. Кожен охочий зможе відбути Хресну Дорогу 
у вечірній час. 

 Немало людей готові допомогти. Є сім’ї, які повністю взяли на себе витрати на встановлення 
стації. Є жертводавці, які дали чимало коштів, допомагають саджанцями для озеленення території. 
Та потрібно ще дуже багато праці і коштів, щоб завершити почате. 

Можливо, було б більше охочих допомогти, якби кожен розумів до кінця значення Хресної Дороги. 
Тут ми можемо разом із Христом співстраждати, роздумувати над Його муками та муками Його 
Матері - Марії. Ісус сторицею віддасть кожному, хто допоміг у цій Хресній Дорозі, і не тільки йому, 
але і його дітям та онукам. Через Хресну Дорогу можна випросити в Господа багато ласк: здоров’я, 
дар материнства, навернення грішників, позбавлення від узалежнень, доброї долі для своїх дітей, 
звільнення від чистилища своїх померлих рідних, прощення гріхів. 

Група людей, яка відновлює Хресну Дорогу, також займається волонтерством. Коли почався штурм 
Донецького аеропорту, хлопці, які там перебували, подзвонили і сказали: “Моліться за нас, бо не 
знаємо, чи залишимося в цьому пеклі живими!”. Це був вечір, близько 21:00. Дівчата почали збирати 
людей на Хресну Дорогу, отці Микола й Зіновій також погодились піти з ними. Зібралося чимало 
небайдужих людей. Усі при свічках молилися Єрусалимську Хресну Дорогу, майже до півночі.  
Закінчили молитися і заспівали наш український гімн та церковний гімн “Боже Великий, Єдиний”, 
вдивляючись у чорне нічне небо, зі сльозами на очах, щоб Бог беріг Україну та хлопців, які її 
захищають. Два дні від хлопців не було ніякої звістки. Молитва за них тривала. Нарешті пролунав 



дзвінок: “Це диво - ми всі живі!”. Багато там загинуло, та всі ці 9 чоловіків, за яких молилися, 
залишилися живими. Хлопці щиро дякували за молитву, за цю Хресну Дорогу, і сьогодні вони не 
хочуть згадувати, як вибиралися з того пекельного місця. 

Кожна людина може пройти цю Хресну Дорогу навіть наодинці, просячи Бога за будь-яку 
проблему. Якщо на те Божа ласка, молитва її обов’язково буде вислухана. А ще потрібно дуже вірити 
в Божу силу. 

Звертаємося до всіх охочих долучитися фінансово до доброї справи - не тільки жителів Бібрки, але 
й усіх людей доброї волі - допомогти відновити Хресну Дорогу. Кошти можна надсилати на 
банківський рахунок (реквізити вказані нижче), а також звертатися до о. Зіновія. 

У цьому році роботи вже завершені, та наступної весни праця знову буде відновлена. Приходьте, 
чоловіки, заробляйте не тільки для земного життя, заробляйте для неба. Бо на землі живемо 
тимчасово, а там будемо жити вічно. Допомагайте матеріально, адже до завершення потрібно ще 
дуже багато. Вартість однієї стації на даний час становить орієнтовно 50 тис. грн. Ваша праця буде 
збережена для багатьох поколінь на землі та записана в “Золотій Книзі Життя” на небі. Пам’ятайте: 
всі наші добрі діла підуть із нами на страшний Божий суд! 

Молодь Бібрки, яка відновлює Хресну Дорогу 
Рахунок для збору пожертв: картка Приватбанку 4149 4378 6007 5595, видана на ім'я 

Леснік Іван Павлович. Контакти: Іван Леснік: 067 767 4070,  
о. Зіновій Телішевський: 067 689 9793, Ольга Зборівська: 097 97 68 764 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
16 грудня 2016р. (п’ятниця) о 17 год. в Будинку дитячої та юнацької творчості відбудеться дитяча 

музично-театралізована вистава «В гостях у Святого Миколая» за участю драмгуртка НД м.Бібрка та 
гуртківців БДЮТ. 

Ласкаво просимо в гості до Святого Миколая.

 

 Ішов Миколай лужком-бережком. 
Святий Миколай із повним мішком.  

Святий Миколай до діток ходив.  
Всміхався, вітався, в дзвіночок дзвонив. 

Тяжкий і великий у нього мішок.  
А в ньому дарунки для чемних діток.  
Ішов, усміхався крізь темну пітьму.  

А зіроньки з неба світили йому. 
До уваги батьків! Якщо Ви хочете, щоб до Вашого 
малюка завітав Миколай, телефонуйте (098) 174-19-11 (Микола).  
 

 
 
 

Щиро вітаємо з ювілеєм медичну 
сестру терапевтичного відділення 
ОБИЛЕВСЬКУ ДАНУТУ МАР'ЯНІВНУ 
Від щирого серця бажаєм здоров’я,  
Без нього не милі ніякі діла, 
В здоров’ї — багатство і радість,  
І більшого щастя на світі нема.  
Хай Матір Божа береже Вас всюди,  
Нехай шанують добрі люди, 
Нехай обминають всі болі й тривоги,  
Хай довгою буде життєва дорога. 
Колектив терапевтичного відділення 
Бібрської РЛ. 

 

 
 

 ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
Підприємство ТзОВ  «БАДЕР УКРАЇНА»  запрошує на 

роботу всіх, хто хоче працювати,  за адресою : м. Львів- 
Рясне (с. Кожині) 

м. Львів-Сокільники (кільцева дорога) 
м. Городок, вул. Заводська, 5 
 Доїзд до та з місця праці за рахунок підприємства. 
Обов’язки: 
- робота з виготовлення шкіряних сидінь для 

автомобілів АUDI, BMW ,VOLKSWAGEN 
Умови: 
 Заробітна плата від 5000 грн. 
 Графік роботи -  3 зміни 
 Офіційне працевлаштування 
 Можливо без досвіду роботи 
 Навчання за рахунок підприємства 

Тел. 067-3512010, 093-1434741  
За детальною інформацією звертайтеся в 

Перемишлянський РЦЗ, каб.10,11 або за тел. 2-31-28 
 
 
 

 


