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Волонтерська поїзда в зону АТО
Із 26 до 29 січня тривала 29-а волонтерська поїздка
Самоборони Бібрки. На Схід України вирушила група у складі
трьох волонтерів. На цей раз маршрут пролягав через
Луганщину, і вперше у дорогу на своєму бусі вирушив ще один
бібрчанин Гринда Михайло.
Велика подяка всім, хто допомагав в організації поїздки,
зокрема
нашим
бібрецьким
господиням,
приватним
підприємцям м.Бібрки, депутатам Бібрської міської ради,
працівникам Бібрського ЛВУМГ, Бібрському цегельному
заводу, Бібрському костелу, волонтерам із кулінарного цеху
HAND MADE по-львівськи, Самобороні Львівщини, колективу
«Веселка» зі Львова та львівському дитячому садку №143,
Наконечному Роману (40 л дизпалива). Окрема подяка ПП Гац
із Перемишлян за пальне та панові Віктору зі Львова за
обігрівач «UFO» для наших медиків із 24 ОМБР.
Завантажившись напередодні, 26 січня вирушили в
дорогу на Львів, де забрали 2 масивні буржуйки від
Самоборони Львівщини. У львівському дитячому садку
143 забрали з собою 5 представників колективу
«Веселка», які погодилися вирушити з ляльковим
вертепом на Схід. Тиждень перед тим ми організували
виступ цього вертепу у Львівському військовому
госпіталі. Оскільки захід відбувся доволі успішно, ми
запропонували колективу вирушити з виставою до
наших
підрозділів
у
зону
АТО.
Найбільшою
несподіванкою було те, що колектив «Веселка» разом із
батьками та працівниками садка організував збір
допомоги АТО. Тому пампухів, пляцків, закруток,
фруктів, теплого одягу, ковдр, засобів гігієни,
шкарпеток,
рукавиць, взуття було аж до даху буса.
Наступного дня близько 6-ї години ранку через несправність
переднього колеса на три години довелося затриматись у
м.Харкові. Світ, як виявилося, доволі тісний, бо допоміг із
ремонтом наш земляк п. Володимир, родом із с.Кореличів.
Після цього вирушили до м.Бахмута у військовий мобільний
госпіталь. На жаль, місцеві жителі не досить охоче допомагали
знайти дорогу. Проте будівля, у якій базувася госпіталь, виявилася
порожньою: як виявилось, він був евакуйований незадовго до
нашого приїзду.
Оскільки уже починало темніти, вирушили до Попасної.
Дорогою на Попасну зустріли хлопців із 24 ОМБР, яких пригостили
бібрецькими пампухами. У самій Попасній зустріли медичну
бригаду 24 ОМБР, а серед них нашу землячку Оксану. Від наших
медиків почули про агресивні атаки по лінії фронту. За годину перед нашим приїздом було зупинено
спробу наступу на Попасну. Як виявилось, тому і не вдастся відвідати наших бійців у Золотому та
Гірському. Теплий одяг, ковдри, пампухи, харчові суміші від кулінарного цеху HAND MADE польвівськи для наших хлопців у Золотому та Гірському зилишили в Попасній. Для бійців 24 бригади
також залишили багато смаколиків, а для наших медиків довгоочікуване «UFO» та буржуйки. Тут у
Попасній залишились на ночівлю. Усю ніч було чути звуки вибухів, кулеметних і автоматних черг,
пересування важкої техніки. Зранку 28 січня для бійців і медиків 24 ОМБР колядував та ставив
вертеп колектив «Веселка». Після виступу кожен із бійців захотів зробити світлину на згадку. Далі
зігрілися гарячим чаєм. Тут на військовій хвилі почули про перших загиблих в Авдіївці.
Зібравши реквізит, почали готуватись у дорогу на Дєнєжнікове. Доїхали в розташування 80
аеромобільної бригади вже надвечір. Більша частина бійців підрозділу на момент приїзду перебувала
на передовій. Залишили для хлопців решту вантажу, а нас навзаєм пригостили солдатською вечерею.
Потім була коляда із Західної України. Саме тут нас познайомили з дуже цікавим десантником, який,
крім зброї, вправно володіє ще й голкою і ниткою. Захоплення хлопця - це вишивка ікон бісером.

Щоб відзняти сюжет про бійця, сюди в зону АТО спеціально приїжджала
команда новин ТСН з 1+1. Ще дуже приємно було бачити, що наші перші
бібрецькі маскувальні сітки, які були привезені ще в 2014р., досі
використовуються – маскують оборонні споруди та будівлі.
Як шляхом на Схід, так і дорогою додому надзвичайно приємно було
бачити, що відвойовані території потрохи оживають. Хоч ще дуже багато
жахливих доріг, проте їх ремонтують або навіть і повністю відновлюють
покриття, прибрано закинуті й розстріляні блок-пости (на звичних місцях
не застали жодного), відновлюють будівлі, прибирають посічені «градами»
дерева.
Хоча ми щойно приїхали зі своєї 29 поїздки, але вже починаємо
готуватися до наступної - 30. Сподіваємося, активність Бібреччини у плані
допомоги нашим солдатам залишиться на високому рівні.
Олександр Швець

Обґрунтування необхідності зміни тарифів на послуги з водопостачання та
водовідведення
Тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для населення були затверджені ще у
2011 році.
За період із 2011 до 2017 року значно зросли складові собівартості даних послуг:
- 1кВт електроенергії з 0,75грн/кВт до 1,97грн/кВт (у 2,6 раза)
- мінімальна заробітна плата з 922 грн до 3200 грн. (у 3,5 раза).
- вартість паливно–мастильних матеріалів (у 2,5 раза) .
Через невідповідність чинних тарифів фактичним витратам на їхнє виробництво КП «Бібрський
комунальник» є збитковим і перебуває на межі банкрутства. Кредиторська заборгованість за даними
бухгалтерського обліку станом на кінець 2015року складає 681,5 тис. грн, станом на кінець 2016року
зросла до 760,00 тис. грн (через нарахування штрафних санкцій за борги попередніх років).
КП «Бібрський комунальник» обслуговує 1995 абонентів, 50% яких отримують субсидії та на яких
жодним чином не вплине підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.
Для зниження вартості наших послуг ужили такі заходи: збільшення кількості абонентів; заміна та
будівництво мереж водопостачання, (на вулицях Птахівничій та Зарічній, Лесі Українки, Луговій);
будівництво нових каналізаційних мереж (вул. Галицька, Стуса, Птахівнича); автоматизація
виробництва та скорочення працівників (скорочено 4 штатні одиниці)
У цьому році за кошт Бібрської міської ради планується придбати та встановити автоматизовану
систему обліку споживання й оплати послуг що покращить якість надання послуг.
Без підвищення тарифів підприємство не зможе надавати свої послуги (нам припинять
енергопостачання), а отже, місто залишиться без води.
Керівник КП «Бібрський комунальник» Наталія Чайка

ПОВІДОМЛЕННЯ
Комунальне
підприємство
«Бібрський
комунальник»
повідомляє, що з 1 березня 2017 року згідно з рішенням сесії
Бібрської міської ради № 565 від 10.02.2017року змінюються
тарифи на послуги водопостачання та водовідведення:
Водопостачання:
населення – 13,45 грн/м3
інші споживачі – 13,45 грн/м3
Водовідведення:
населення – 12,55 грн/м3
інші споживачі - 12,55 грн/м3
Згідно із цим же рішенням, Бібрська міська рада
відшкодовуватиме мешканцям м. Бібрки 2,00 грн/ м3 за
послуги водопостачання та 2,00 грн/м3 за послуги
водовідведення.
Тариф для населення становитиме:
водопостачання – 11,45 грн/м3
водовідведення - 10,55 грн/м3
Н. В. Чайка, директор КП «Бібрський комунальник»

ОГОЛОШЕННЯ
15 лютого, у середу, о 16 годині на міському цвинтарі в Бібрці відбудеться панахида на могилі
борця за волю України Гриця Пісецького з нагоди 110-ї річниці з дня народження.
Запрошуємо всіх небайдужих взяти участь у вшануванні пам’яті Героя.
К

