Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 6 січня 2016 рік
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Привітання з Різдвом Христовим
Щиро вітаю усіх з Різдвом. Тепло цього великого свята однаково зігріває усіх
мешканців нашого міста, незалежно від
віросповідання та національної
приналежності.
За святковою вечерею із родинами,
старими друзями і добрими сусідами ми
ділимося спогадами про радощі і
прикрощі, будуємо нові плани, плекаємо
світлі мрії та надії.
Давайте у родинному затишку, яким
Провидіння наділило нас, не будемо
забувати про тих, хто через
несправедливість і жорстокість війни не
має можливості відчути тепло рідної
домівки. Тільки любов до Бога, любов до
людини знайдуть рішення всіх бід, які
вражають наш світ сьогодні.
Нехай із першою різдвяною зіркою у ваш
дім зійде Боже благословення, добробут,
мир і злагода, а ці святкові дні принесуть
радість у наші серця та наповнять душу
любов'ю і теплом!
Бібрський міський голова Роман Гринус

Чергова волонтерська поїздка
У суботу, 2 січня, волонтерська група самооборони
Бібрки у складі Яртиха Василя, Ружніцького Олександра,
Ружніцького Сергія та Портухая Віталія вирушила в
чергову поїздку в зону АТО. У Перемишлянах до них
приєдналися волонтери ГО «Синій камінь» Василь та
Андрій. Велика подяка небайдужим мешканцям м.Бібрки,
с.Стрілки, с.Стоки, с.Лани, с.Св.Глібовичі за теплі речі,
домашню випічку, консервацію, картоплю, квашену
капусту, яблука та ін., підприємцям Самофалу І. за
безкоштовно надані інструменти та мийні засоби для
ремонтно-відновлювального полку, Гринді Михайлу за
колеса до буса, працівникам вузла зв’язку Бібрського
ЛВУМГ за теплі речі та мийні засоби, Авраменку О. за
допомогу в організації поїздки. Окрема подяка за надане
пальне міському голові Гринусу Роману - 50л, цегельному
заводу – 60л, працівникам Бібрського ЛВУМГ – за пальне
на суму 6000 грн. та ГО «Синій камінь» - 115л. На жаль,
уже перший день поїздки показав низький рівень
забезпечення теплим одяг та продуктами навіть у тилу, а
на передовій він узагалі катастрофічний. І це все при досить великих морозах (часом до -30°С).
Вже є прохання про допомогу від кількох добровольчих батальйонів, зокрема «ОУН» та «Свята
Марія». Деталі після приїзду волонтерської групи.
Швець Олександр

Звіт про роботу Народного жіночого хору «Горлиця»
Народного дому м. Бібрки за 2015 рік Народний
хор «Горлиця» протягом 2015 року брав активну
участь у всіх запланованих заходах Народного
дому м. Бібрки, а також при храмі Святої
Покрови. Колектив успішно виступив на
Обласному конкурсі аматорів в м. Миколаєві (ІІ
місце) та гала-концерті в м. Яворові,
присвяченому 200-річчю від дня народження М.
Вербицького. Ці виступи відбулися завдяки
ініціативі та коштам учасників колективу.
Народний жіночий хор «Горлиця» нагороджений
дипломами й подяками за участь в обласних
фестивалях «Велика коляда», «Великодні дзвони»,
«Гей на Івана», благодійному концерті в Парку
культури, організованому волонтерами на
допомогу воїнам АТО. У Бібрці колектив виступав на всіх громадських заходах: «Коляда в храмі
Святої Покрови», «Матері в молитві», «Шевченківське свято», «День Матері», «День молоді», «День
захисника». У листопаді хор узяв участь в урочистій академії на честь 150-річчя від дня
народження А. Шептицького, що
відбулася в Бібрські ЗОШ ім. Уляни
Кравченко. Колектив також співав
молитовні літургіі в Унівській лаврі та у
с. Свіржі. Тепер хор готується до участі
в щорічному фестивалі «Велика коляда»
у м. Львів (як зазвичай, постає
проблема з транспортом та
фінансуванням). Колектив доповнює
репертуар новими творами, а також
веде роботу із залучення до хору нових
співаків. Учасники та керівник
Народного хору «Горлиця» складають
подяку компанії «Ваш інтер’єр» та
Самопомочі м.Бібрки за придбання
фортепіано.
Оксана Зінчук

Громадські обговорення
У неділю, 3 січня, було проведено громадське обговорення питання щодо організації
централізованого вивезення сміття (твердих побутових відходів). Про проведення заходу було
попередньо повідомлено в міській газеті, розклеєно 80 оголошень та проінформовано на
недільних службах у церкві. Навіть попри мороз в актовій залі школи зібралося близько 50-ти
містян.
На початку виступив міський голова Роман Гринус. Він проінформував присутніх про стан
справ щодо вивезення сміття на сьогодні. А саме: сміття вивозили за немалі бюджетні кошти (а
державних грошей, як відомо, не буває: усе це гроші платників податків, тобто наші з вами
гроші) на стихійне незаконне сміттєзвалище на околиці міста, що розташоване поблизу міського
водозабору. Значна частина сміття дорогою губилася й засмічувала місто. Надалі продовжувати
в такий спосіб вивезення твердих
побутових відходів міська влада не
може з багатьох причин: таке
сміттєзбирання є грубим порушенням
законодавства; цим створюється
екологічна загроза для міста й
прилеглих сіл; намарно витрачаються
бюджетні кошти. Окрім того, є
розпорядження голови Львівської ОДА
О. Синютки про укладання місцевими
громадами угод на централізоване
вивезення ТПВ ще від червня 2015
року. Близько 900 населених пунктів
Львівської області уже організували

таку роботу в себе (до прикладу, у Давидові, Водниках, Старому Селі, Звенигороді), а Бібрка, як
й інші населені пункти Перемишлянського району, наразі відстає.
Далі міський голова запросив до слова представника фірми ТзОВ "Спецавтотранс-Львів" Андрія
Огоновського. Гість детально розповів, як працює їх підприємство.
ТзОВ "Спецавтотранс-Львів" надає послуги з вивезення сміття з 1998 року, обслуговує близько
30% мешканців м. Львова та більшість населених пунктів Пустомитівського району. Із сусідніх
сіл обслуговують Звенигород, Давидів, Шоломию.
Угоди щодо вивезення сміття підписуватимуть окремо з кожним домогосподарством.
Пільговикам надаватимуться знижки. Стандартно пропонують бак для сміття об’ємом 120л.
Вивезення такого бака вартуватиме 40 грн. на місяць (сміття вивозитимуть через тиждень). За
бажанням пропонуватимуть більший бак (250 літрів, але вартуватиме ця послуга 80 грн.). Для
багатоквартирних будинків пропонують 2 варіанти: від загальної площі (42 копійки за 1 м2 при
індивідуальному підписанні угоди) або від кількості вивезеного сміття (вивезення одного
контейнера об’ємом 1,1 м3 коштує 84 грн. 69 коп. – у цьому разі угоду підписує ОСББ).
Оплату послуг можна здійснювати у відділеннях «Укрпошти», комерційних банків або через
платіжні системи в мережі Internet.
Для вибору найбільш якісного й недорогого надавача послуг міська рада оголошує конкурс
відповідно до чинного законодавства.
Олег Довгаль

Бібрська міська рада, виконавчий комітет оголошують конкурс на
визначення виконавця послуг зі збирання та вивезення твердих
побутових відходів із території міста Бібрки та села Шпильчини.
1. Організатор конкурсу:
1.1. Найменування: Бібрська міська рада, виконавчий комітет
1.2. Юридична адреса: Львівська обл., інд.81220, Перемишлянський р-н, м. Бібрка , вул. Ген.
Тарнавського, 22.
1.3. Особи, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:
Голова комісії – Папіж Г. Б.
Секретар комісії- Охримович С. З.
2. Предмет конкурсу:
2.1. Перелік послуг: послуги зі збирання та вивезення побутових відходів із території міста
Бібрки та села Шпильчини.
2.2. Місце надання послуг: місто Бібрка та село Шпильчина
2.3. Строк надання послуг: згідно з умовами договору
3. Отримання конкурсної документації:
3.1. Місце: Львівська обл., інд.81220, Перемишлянський р-н, м. Бібрка , вул. Ген. Тарнавського,
22.
3.2. Спосіб: особисто або поштою
4. Умови подання конкурсних пропозицій:
4.1. Місце Львівська обл., інд.81220, Перемишлянський р-н, м. Бібрка , вул. Ген. Тарнавського,
22
Склад
4.2. Спосіб: Особисто або поштою
конкурсної комісії з відбору
5. Проведення конкурсу:
виконавця по наданню
5.1. Місце Львівська обл., інд.81220, Перемишлянський
житлово-комунальних послуг
р-н, м. Бібрка , вул. Ген. Тарнавського, 22.
на
території Бібрської міської
5.2. Дата розкриття: 08.02.2016р. о 16.00.
ради
Оголошення переможця протягом 5 днів із дня
Голова комісії: Папіж Галина Богданівна
закінчення прийняття документів
Секретар комісії: Охримович Світлана
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ:
Зеновіївна
- Наявність відповідної матеріально-технічної бази;
Члени комісії:
- Прийнятна вартість послуг;
- депутат Бібрської міської ради
- Досвід роботи з вивезення твердих побутових відходів;
Теленько Сергій Євгенович
- Наявність достатньої кількості працівників відповідної
-член виконкому Бібрської міської
кваліфікації.
Опанович Ігор Андрійович
Конкурсна документація з визначення виконавця послуг
- депутат Бібрської міської ради
із вивезення побутових відходів на території Бібрської
Притула Руслан Романович
міської ради опублікована за покликанням:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=408340429364621&id=337479546450710
Додаткова інформація щодо конкурсної документації за телефоном: (03263) 4-32-35.
06.01.2016р.

04.01.2016 відбулось чергове засідання виконавчого комітету
Бібрської міської ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. На підставі рішення від 25.12.2015р. №42 ІІ сесії VII-го демократичного скликання створити
конкурсну комісію з організації та проведення відбору підприємств із надання житловокомунальних послуг міста Бібрки та села Шпильчини.
2. Розглянути й затвердити склад комісії з організації та проведення відбору підприємств з
надання житлово-комунальних послуг міста Бібрки та села Шпильчини згідно з додатком 1.
3. За результатами громадських слухань із питань вивозу твердих побутових відходів (далі-ТВП)
зобов’язати комісію з організації та проведення відбору підприємств із надання житловокомунальних послуг міста Бібрки та села Шпильчини організувати конкурс із визначення
виконавця послуг із вивезення ТВП на території Бібрської міської ради.
4. Розгляд проекту конкурсної документації з визначення виконавця з надання послуг із
вивезення твердих побутових відходів на території Бібрської міської ради.
5. Розглянути та затвердити проект договору про сумісну діяльність у сфері поводження з
відходами у м. Бібрка.
6. Про розгляд заяви Комар Ангеліни Миколаївни щодо перереєстрації квартирної черги на 2016
рік.
7. Про розгляд заяви Павліва Михайла Михайловича щодо перереєстрації квартирної черги на
2016 рік.
8. Про розгляд заяви Співак Олександри Романівни щодо перереєстрації квартирної черги на
2016 рік.
9. Про розгляд заяви Гавдульської Марії Іванівни щодо перереєстрації квартирної черги на 2016
рік.
10. Про розгляд заяви Чорномаза Василя Степановича щодо клопотання Бібрською міською
радою перед ДП «Бібрський лісгосп» про виділення для нього 5 м3 ділової деревини хвойних
порід для ремонту власного житлового будинку.
Секретар виконавчого комітету, Охримович Світлана Зеновіївна

Зрізка аварійних дерев
На засіданні виконкому Бібрської міської ради розглянули звернення директора Бібрської
ЗОШ Островерхи Г.М. щодо зрізання аварійних дерев на території, прилеглій до школи.
Бібрський міський голова Р. Гринус оперативно знайшов виконавця робіт, а Перемишлянський
районний відділ освіти (керівник – Горлатий О.М.) оплатив послуги.
Просимо вибачення в мешканців за тимчасові незручності, оскільки через великі морози не
вдалося швидко порізати й вивезти зрізані дерева. Роботи з прибирання тривають.

На Різдвяні свята містом
ходитимуть два благодійних
вертепи: один збиратиме
кошти на Хресну Дорогу, інший
– на придбання обладнання для
мобільного кінотеатру.
Просимо містян долучатися до
благодійних заходів.

