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СВІТОМ МИКОЛАЙ МАНДРУЄ…
У грудні довгі ночі й такі короткі дні, а ще й час у
передсвятковій метушні летить дуже швидко… Не встигли
озирнутися - як уже й Миколая ! А це особливе свято і для
малих, і для дорослих. Щорічно Миколай кличе за собою
людей, пропонує стати поруч і робити добро задля інших.
Одні ще сумніваються... Хтось уже зробив перший крок... А
деякі давно і впевнено ідуть за ним, за Святим Угодником,
несучи радість у школи, дитячі садки.
Добре, щедре, багате і по-справжньому родинне свято
зібрало бібрчан у теплій глядацькій залі Будинку дитячої та
юнацької творчості. Напередодні свята Миколая, 16 грудня,
драмгурток НД м.Бібрки (керівник Н.Р.Свіжак) та гуртківці
БДЮТ (керівники Сурмач Л.П.,
Цюк
Л.В.,
Легендзевич
О.М.)
Фотофакт
підготували театралізоване дійство
Миколай відвідав діток,
«Світом Миколай мандрує». Подарунки від Святого Миколая отримала
батьки яких є
кожна дитина, яка була присутня на святі. Керівники гуртків, батьки
учасниками бойових дій
дякують благодійникові свята - Бібрському міському голові Романові
Гринусу за його щедрість і доброту. Нахай віра в добро та життєва
мудрість не покидають Вас, пане голово, на обраному шляху.
Дуже щасливою і радісною була зустріч зі Святим Миколаєм уже 18
грудня. У надвечір’я, завітав наш гість до храму Покрови Пресвятої
Богородиці. Сценку зустрічі дітей із Святим Миколаєм підготував
драмгурток НД м.Бібрки (Ю.Наконечна, Я.Сегін, Х.Гірняк, В.Красівська,
Н.Пискір, Б.Наконечний, О.Питуля) (керівник Н.Свіжак). І тут діточок
обдарував Миколай (керівник НК «Бібрчани» Михайло Наконечний)
солодкими подарунками, а отець-декан Микола Коваль подякував за
чудовий виступ і за теплі вітання на його адресу. Отець-декан закликав
усіх до молитви за мир, добро і злагоду.
Батьки вдячні отцям храму Покрови Пресвятої Богородиці за їхні добрі
справи.
Свято закінчилося, а теплі враження від нього залишилися, щоб
зігрівати серця дітей добром і любов’ю. Віриться, що всі вони виростуть
хорошими людьми, які заберуть із собою в майбутнє і народні традиції, і звичаї.
Художній керівник НД Наталія Свіжак
Вітання зі святами
25 грудня католики, протестанти, послідовники багатьох помісних Православних
церков відзначають Різдво Христове
У більш ніж 145 країнах світу — це офіційне державне свято. Його відзначають ті,
хто дотримується церковної хронології за Григоріанським календарем.
Тож вітаю всіх, хто вже цієї неділі святкуватиме народження Сина Божого.
Бажаю всім миру, злагоди, добра. Нехай Бог допомагає у всіх хороших справах.
Веселих та щасливих свят!
Бібрський міський голова Роман Гринус

Народжуваність у м.Бібрці
Узагальнюючи статистичні дані щодо кількості населення за 2016 рік, вважаю доречним
поінформувати громадськість про показники народжуваності та смертності в нашому містечку. У
2016 р. в Бібрці зареєстровано 42 актових записи про народження, зокрема, спостерігається
минулорічна тенденція щодо більшої народжуваності хлопчиків, ніж дівчаток. Народилося 24
хлопчики та 18 дівчаток. В Україні продовжує зростати смертність, зокрема в Бібрці смертність
перевищує народжуваність на 22%.
Вибір імені - справа нелегка. Мало хто з батьків заздалегідь знає, яке ім'я буде мати їхня дитина,
але всі розуміють те, що ім'я багато в чому визначає, як складеться доля людини. Тому до вибору
імені більшість батьків підходить відповідально, і це не дивно: ім’я має бути красивим, гармонійно
поєднуватися з по-батькові та прізвищем, подобатися і татові, і мамі, не бути надто поширеним.
Адже не всім хочеться, щоб у групі в дитячого садку чи у класі в школі навчалося ще кілька дітей із

таким же ім'ям, як у вашої дитини. І якщо ви не належите до категорії батьків, які вже давно обрали
ім’я для сина чи дочки , то наступна інформація буде для вас дуже корисною.
Вибираючи ім'я, варто звернути увагу на його значення, оскільки воно несе в собі велику
енергетичну складову, а також впливає на особливості майбутнього характеру дитини.
Із кожним роком молоді батьки все частіше виявляють прагнення до повернення стародавніх,
інколи навіть архаїчних, але дуже красивих імен, які доречно вписуються до українських прізвищ. Ці
імена дуже оригінальні й цікаві. Останнім часом зростає тенденція щодо використання таких імен,
як Устим, Дарій, Тимофій, Даниїл, Устим, Матвій, Аліса, Єва, Валерія, Владислава, Юліана.
У Бібрці найпопулярнішими для новонароджених стали такі імена: Анастасія, Данило, Максим,
Владислав, Дем’ян, Давид.
Стецків Марта

Участь в обласному конкурсі мікропроектів
Цього року всі заклади Львівщини мали рівні шанси отримати допомогу на ремонт і оснащення
своєї матеріальної бази завдяки Програмі обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у
Львівській області на 2016-й рік. Але аби щось мати, треба щось робити.
У цьому році Бібрській міській раді уже вдалося відремонтувати дві кімнати, фойє і актовий зал
НД. На даний час приміщення використовується не в повному обсязі, та все-таки життя тут вирує
(працює три Народних колективи, дитячі колективи, драмгурток). Але нам украй потрібен інвентар
(крісла, завіса на сцену, озвучення… на суму близько 300 тис. грн.). Одним зі способів вирішення
вказаної проблеми є, знову ж таки, участь в конкурсі мікропроектів. Цільовою групою проекту є
мешканці міста. Я не буду ходити кругом та довкола, скажу відверто: для співфінансування «НАМ
ПОТРІБНО ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ВІД МЕШКАНЦІВ НЕ МЕНШЕ 20 тисяч гривень». Це мінімальна
частина для участі в мікропроекті. А решту суми ми отримаємо з місцевого та обласного бюджетів
(але тільки за умови участі громади).
Збереження Народного дому – це підтримка здорового духовного розвитку громади. Це будівля,
яку будували наші прадіди за власні кошти. Це був один із найпопулярніших закладів у місті –
тут проводили концерти, гуртки, збори, дискотеки тощо.
Ця обласна програма дійсно підтримує ті напрямки діяльності, які вкрай необхідні людям, тому що
саме мешканці визначають, що для них є потрібнішим.
Директор НД Люся Сурмач

Звіт Бібрського міського голови Романа Гринуса за період роботи з грудня
2015 року до грудня 2016 року. (продовження)
Розбудова дорожньої інфраструктури
Проведено поточний ремонт доріг:
по вул. Генерала Тарнавського, по вул.
І. Франка, вул.
А.Шептицького, вул. Лесі Українки, вул. Лугова, вул. Піддовге, вул. Шевченка, Бічної Шевченка, Б.Лепкого,
Крива, Уляни Кравченко (Бічна), вул. Стуса, ремонт тротуару вул.Тарнавського (зліва). Також зроблено
дорожню розмітку на вул.Тарнавського, вул..Грушевського, пл. Національного Відродження, вул. Леся
Курбаса. Встановлено дорожні знаки на вул. Леся Курбаса, Тарнавського, пл. Національного Відродження,
на в’їздах та виїздах з м.Бібрки.
Загалом на ремонт та облаштування доріг витрачено 1 530,9954 тис. грн.(із залученими 700,00 тис.грн.)
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» .
Проведено зрізку дерев у місті та на цвинтарі на суму 47,7 тис.грн.
Проведено поточний ремонт будівель та приміщень комунального фонду на суму 221,043 тис. грн.
Бібрська міська рада спільно з активістами встановила банер на честь Героїв Небесної Сотні на
Кобзаревому майдані.
Завдяки перемозі в обласному конкурсі мікропроекту «Капітальний ремонт освітлення території і
огорожі в ДНЗ «Сонечко» у м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області» ДНЗ «Сонечко» отримав
нову огорожу та освітлення території. Кошторис мікропроекту - 197,518 тис. грн. 98,759 тис.грн
отримано з обласного бюджету. Співфінансування з міського бюджету становить 78.759 тис. грн.. 20,00
тис.грн. – це вклад батьків, за що їм особлива подяка.
За кошти міського бюджету також було виготовлено проектно-кошторисну документацію та
встановлено вузол теплового обліку на загальну суму 29,934 тис. грн, а також проведено поточний ремонт
та промивання системи каналізування ДНЗ на суму 40, 692 тис. грн. та профінансовано заміну м’якого
інвентарю на суму 5,157 тис. грн.
Також виготовлено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт фасаду (з утепленням
горища) з упровадженням енергоощадних технологій для ДНЗ "Сонечко" по вул. Уляни Кравченко, 17 в м.
Бібрці».
За кошти міської ради та за активної допомоги мешканців с.Шпильчини облаштовано дитячий
майданчик на шкільному подвір’ї у с. Шпильчині. Також, завдяки спільним зусиллям міської влади та
мешканців вул. Церковної (с.Шпильчина) проведено повну заміну систем вуличного освітлення та
зроблено капітальний ремонт вулиці за кошти мешканців.
У рамках обласної програми «Спортивний майданчик» та за співфінансування Бібрської міської ради
облаштовано спортивний майданчик в м.Бібрці в районі вул.Уляни Кравченко на суму 63,534 тис. грн.
За кошти міста придбано дитячу карусель, яка встановлена біля багатоповерхівок по вул. Уляни
Кравченко, а також велопарковки, які будуть встановлені у найбільш людних місцях Бібрки.
Проведено капітальний ремонт приміщень Народного дому на суму 602 тис. грн. (Концертний зал, ін.)
Завдяки перемозі в обласному конкурсі мікропроектів відремонтовано дві кімнати Народного дому кошторис мікропроекту - 192,587 тис. грн.. 96,289тис.грн. отримано з обласного бюджету.

Співфінансування з міського бюджету - 69,640 тис. грн. 26,649 тис. грн. профінансовано ініціативною
групою.
Завдяки Бібрській міській раді біля будівлі Народного дому модернізовано та встановлено стаціонарну
сцену.
По вул. Грушевського заходами міської ради спільно
з приватним підприємством «Вальтер»
облаштовано зупинковий комплекс (із торговельним павільйоном).
Житловий фонд
Однією з найбільш проблемних галузей господарювання останніх років залишається житловий фонд.
Обмеженість фінансування, незадовільний стан фонду та недоліки в системі надання комунальних послуг
свідчать про те, що потрібно шукати альтернативні шляхи управління галуззю. Необхідні структурні
реформи, які створять нову економічну модель експлуатації і розвитку житлового господарства та
забезпечать якісне надання послуг мешканцям.
На сьогодні таким ефективним власником будинку, який може управляти й ухвалювати рішення щодо
ремонту і модернізації, енергоефективності, надання комунальних послуг, стає об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку. І міська влада буде підтримувати та сприяти створенню таких об’єднань.
Станом на 1 січня 2016 року в місті зареєстровано одне ОСББ «Райок-Д».
Благоустрій, охорона довкілля та санітарний стан міста
У Бібрці функціонує 2 комунальних підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста:
Комунальне підприємство «Рідне місто»
Підприємство надає послуги: прибирання та підмітання вулиць; технічне обслуговування вуличного
освітлення; утримання території парків та вулиць; озеленення території та утримання зелених насаджень;
утримання міського кладовища; ритуальна служба з поховання померлих.
Директор
Боднар Оксана Володимирівна
Детальна інформація, питання та пропозиції за телефоном: 4-33-35
Упродовж 2016 року комунальне підприємство «Рідне місто» виконало наступні роботи:
 Поточний ремонт тротуару по вул. Тарнавського (зліва)
 Проведено модернізацію та додатково освітлено вулиці в м. Бібрці та с. Шпильчині.
 Відновлено освітлення вулиць Грушевського, Пекарської, Крушельницької, Ясної, Торгової.
 Додатково освітлено території Народного дому, музичної школи, спортивного майданчика.
 На решті вулиць звичайні високозатратні лампи або шкідливі ртутні замінено на енергоощадні
світлодіодні (зменшено енергоспоживання у середньому на 45%).
 Створено Ритуальну службу, яка проводить поховання померлих на міському кладовищі. Мешканці м.
Бібрки та с. Шпильчини за надані послуги Ритуальної служби, зокрема за копання могили, оплачують у
банківській установі.
Комунальне підприємство «Бібрський комунальник»
Підприємство надає послуги: водопостачання; водовідведення; послуги з утримання будинків та
прибудинкових територій.
Директор
Чайка Наталія Володимирівна
Детальна інформація, питання та пропозиції за телефонами: 4-32-81 - адміністрація підприємства; 432-46 – водонасосна станція.
У 2016 році на об’єктах комунального підприємства «Бібрський комунальник» проведено наступні
роботи:
 поточний ремонт каналізаційно – насосної станції (встановлення автоматики) – вартість робіт 83,0
тис.грн;
 поточний ремонт каналізаційної мережі по вул. Уляни Кравченко (ДНЗ «Сонечко») – вартість робіт 38,0
тис.грн;
 заміна водопроводу (між двома свердловинами) на насосній станції ;
 роботи щодо заміни насосного обладнання на насосній станції;
 закупівля резервного насоса на свердловини;
 будівництво каналізаційної мережі по вул. Кривій та Б.Лепкого;
 частковий ремонт покрівлі по вул. Уляни Кравченко, 9;
 створення резервного фонду матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій на об’єктах водопостачання
та водовідведення.
У 2016 р. м. Бібрка отримала ІІІ призове місце серед міст районного значення як один з переможців
конкурсу «Екологічно чистий населений пункт». За призове місце з обласного бюджету передбачено кошти
на суму 60 тис. грн.. на впровадження природоохоронних заходів (згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до
природоохоронних заходів").
Кошти будуть використані на дофінансування будівництва каналізаційної мережі по вул. Кривій та
Б.Лепкого у м. Бібрці.
Вивіз твердих побутових відходів із території Бібрської міської ради здійснює фірма САТ-Львів, яка
виграла конкурс із вивозу таких відходів на території Бібрської міської ради. Також у місті розміщено
контейнери на пластикову тару, чим започатковано роздільне сортування сміття.
На замовлення Бібрської міської ради в місті було проведено стерилізацію частини безпритульних
собак, яку здійснило ЛКП «Лев» міста Львова.
Водопостачання та водовідведення
У грудні 2015 році збудовано частину каналізаційної мережі по вул. Галицькій протяжністю 552 м на
загальну суму 707,026 тис.
грн. (профінансовано Державним фондом регіонального розвитку, 10%
фінансування Бібрської міської ради) .
У 2016 р. силами КП «Бібрський комунальник» завершено роботи з каналізування вулиць Кривої та
Богдана Лепкого вартістю 362,538 тис. грн.
Прокладено близько 270 м каналізації. До комунального підприємства приєднається близько 60 нових
абонентів, що в майбутньому знизить собівартість виробництва послуг водовідведення.

Дякуємо мешканцям Бібрки, які за власні кошти під’єднують свої будинки до каналізаційної мережі.
Це вагомий вклад містян у покращення екологічної ситуації у місті.
Проводиться реконструкція водогону по вулиці Зарічній. Роботи виконуються на ділянках від вулиці
І.Франка до вул. Зарічної та по вулиці Зарічній (до дерев’яного мосту). Загальна протяжність водогону
становить 730 метрів. Реконструкція водогону дасть можливість забезпечити рівновагу водяного тиску в
магістралях міста та провести повну заміну труб, вік яких уже більше ніж 60 років і які перебувають в
аварійному стані.
Кошти виділені з Державного бюджету за сприяння Народного депутата України Тараса Батенка.
Виготовлення містобудівної документації
За 2016 рік на замовлення виконавчого комітету Бібрської міської ради виготовлено містобудівну
документацію:
- Детальний план території реконструкції міського парку по вул. Тарнавського та площі Стрілецькій в
м. Бібрці, детальний план території для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських
будівель та споруд) в м. Бібрці (поруч з уже розробленим кварталом забудови по вул. В. Стуса);
- Детальний план території для будівництва індивідуальних гаражів в м. Бібрка по вул. Уляни
Кравченко.
Земельні ділянки для будівництва житлових будинків та індивідуальних гаражів будуть надаватись в
основному для учасників АТО.
- Детальний план території багатоквартирної житлової забудови
у кварталі вулиць Уляни Кравченко, Обширна в м. Бібрці
- Детальний план території для розміщення та подальшої експлуатації АЗГП (авто-газозаправного
пункту) для торгівлі скрапленим вуглеводневим газом) у м.Бібрці (нова газова заправка дозволить
збільшити надходження до бюджету міста).
Дошкільні навчальні заклади міста
На території Бібрської міської ради є 2 дошкільні навчальні установи - ДНЗ «Сонечко» (м.Бібрка) та
ДНЗ «Веселка» (с.Шпильчина).
Для фінансування дитячих садків отримано субвенцію з районного бюджету за зверненням Бібрського
міського голови.
У ДНЗ «Сонечко» (м.Бібрка) функціонує 7 вікових груп, у яких виховується 197 дітей, а також група
(19 дітей) із режимом короткотривалого перебування, яку розмістили у філії музичної школи по вул.
Шевченка. На базі Шпильчинської
початкової школи функціонує ДНЗ «Веселка» з режимом
короткотривалого перебування, де навчаються 14 дітей.
Тут зроблено поточний ремонт каналізаційної системи, виготовлено проектно-кошторисну
документацію та зроблено капітальний ремонт системи опалення (із влаштуванням вузла обліку).
Закуплено матраци та подушки кількістю 30 одиниць на суму – 5 157,00 грн. Під’єднано Інтернет та
придбано багатофункціональний пристрій для роботи – 4890,00 грн.
Відповідно до запровадженої електронної черги у 2016 році на обліку до дошкільного навчального
закладу міста перебуває понад 140 дітей.
(Продовження. Початок у попередньому випуску. Далі буде.)

X-а сесія Бібрської міської ради VІІ демократичного скликання розпочне свою роботу
23 грудня 2016 р. о 17.00 год. у приміщенні Бібрської музичної школи. Проект порядку
денного можна переглянути на сайті БМР
Бібрський міський голова Р.Я. Гринус

Адміністрація Народного дому міста
Бібрки вітає всіх керівників колективів НД,
учасників художньої самодіяльності, усіх,
хто брав участь у підготовці та проведенні
масових заходів, усіх, хто долучився до
ремонтних робіт у НД з Новим Роком та
Різдвом Христовим.
Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій
і сподівань – принесуть Вам і Вашим
родинам добро, мир і достаток. Бажаю, щоб
Різдвяна зірка запалила у Ваших серцях
вогонь віри та любові, надії та оптимізму,
наснаги та невичерпної енергії!
Черговий рік – це лиш фрагмент життя,
Черговий кадр у цім чарівнім світі.
Хай в цьому кадрі буде більше світла,
А тіні всі хай кануть в небуття.
З Новим Роком! З Різдвом Христовим!
З повагою, директор НД Люся Сурмач

Вітаємо Галечку Богдана з Днем народження
Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким
Ще довго-довго днi й лiта,
А тиха радість, чиста i висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi,
Любовi, доброти i щастя повен дiм,
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим.
Хай постiйний успiх,
Радiсть i достаток
Сиплються, немов вишневий цвiт.
Хай життевий досвiд творить з
буднiв свята,
А Господь дарує довгих-довгих лiт.
Спілка ветеранів АТО та волонтерська група
Бібрки

