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Спільна справа
Мешканці вулиці Лесі Українки й Лугової (на Загорі) укотре довели, що немає такої проблеми,
яку б не можна було вирішити гуртом. Останнім часом через суттєве потепління різко впав тиск
води в їхньому приватному водопроводі, збудованому власними силами понад 30 років тому.
Господарі не чекали допомоги, а вирішили проблему самотужки. За власний кошт вони проклали
водопровід-відвід від загальноміського. Наразі роботи ще тривають, і незабаром централізоване
водопостачання буде в їхніх оселях. Кошти, затрачені мешканцями, будуть враховані їм у якості
майбутньої оплати за послуги водопостачання. Детальніша інформація й звіт у наступному
номері.
У свою чергу міська влада обіцяє заохочувати активних мешканців.
Депутат Бібрської міської ради Роман Крупка

Вечір пам’яті героїв Небесної Сотні
У суботу, 20 лютого, о 18-й годині на Кобзаревому майдані
відбудеться «Вечір пам’яті героїв Небесної Сотні». Запрошуємо
всіх небайдужих ушанувати пам'ять тих, хто помер задля
майбутнього України.
Молодь Бібрки
До відома бібрчан
За послуги з водопостачання та водовідведення Ви можете
сплачувати безпосередньо на банківський рахунок КП " Бібрський
комунальник" за такими реквізитами: р\р 26004500047749 ЄДРПОУ
36650041 МФО 300614 в ПАТ "Креді Агріколь банк". У призначенні
платежу слід вказати «За послуги з водопостачання (та
водовідведення) за ……. місяць … м.куб ПІБ споживача». Оплату
можна здійснювати як з платіжних терміналів, так і через мережу
Internet (до прикладу, через сервіс «EasyPay»).
Виконком Бібрської міської ради

До уваги громади!
Виконавчий комітет Бібрської міської ради удосконалив та впорядкував процедуру надання нотаріальних
послуг.
Тепер для всі охочі матимуть можливість отримати окремі
нотаріальні послуги в Бібрській міській раді, а саме:
 Засвідчення справжності підпису на документі
 Посвідчення довіреності, крім довіреності на право
розпорядження нерухомим майном, довіреності на
управління і розпорядження корпоративними правами
та довіреності на користування і розпорядження
транспортним засобом
 Посвідчення заповіту (крім секретного)
 Скасування заповіту
 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа
 Засвідчення відповідності копії (фотокопії) документа і
витягу з документа
Більш детальна інформація про процедуру надання нотаріальних послуг, перелік потрібних документів,
термін виконання та оплату послуг дізнавайтесь на сайті www.bibrka-rada.gov.ua в рубриці послуги–
виконавчий комітет.
У Бібрській міській раді надалі зростатиме кількість та якість надання послуг для зручності громадян, про
що буде повідомлено в місцевих засобах інформації. Також слід зазначити, що схожі послуги в
нотаріальних конторах коштують суттєво дорожче.
Виконком Бібрської міської ради

8 лютого відбувся конкурс на визначення виконавця послуг зі збирання та
вивезення твердих побутових відходів із території міста Бібрки та села Шпильчини.
На черговому засіданні виконавчого комітету затверджено тарифи на вивезення ТПВ й найближчим
часом розпочнеться укладання угод з домогосподарствами й мешканцями багатоквартирних будинків.
Контейнери фірма надасть за власний кошт. Детальніша інформація в наступному номері.

Виконком Бібрської міської ради
Цього
тижня
розпочала
роботу
нова
8-ма
група
короткотривалого перебування в ДНЗ «Сонечко» в будівлі (на
вул. Шевченка), що перебуває у власності громади й частково
використовується Бібрською музичною школою. Перед
відкриттям групи міський голова провів зустріч з колективом
музичної школи й погодив з ними всі питання. Також варто
зазначити, що ремонт приміщення, закупівлю усіх меблів та
інвентарю (на суму близько 90 тисяч гривень) організував
міський голова Гринус Роман.
Виконком Бібрської міської ради

Для чого потрібне ОСББ
З 1 липня 2015 року набув чинності Закон «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку» .
Новий закон дає можливість активним людям впливати на процес управління будинком. Достатньо
просто провести збори співвласників квартир та нежитлових приміщень, на яких можна ухвалити
рішення про спосіб управління та обрати з числа співвласників уповноважену особу від будинку й
делегувати їй право представляти інтереси мешканців, у тому числі укладання угод з управителем.
Наголошую, це треба зробити до 1 липня 2016 року. Збори співвласників можуть вирішувати одразу
кілька ключових для життя будинку питань. Насамперед вони можуть визначити, яким чином та в якій
формі будуть утримувати будинок – самостійно чи шукатимуть управителя.
Слід сказати, що всі ці законодавчі новації дають людям можливість стати реальними, а не формальними
господарями у своїх будинках (власники квартир стають такими ж власниками свого будинку, як і
мешканці приватних будинків). Ті, хто не чекатиме, доки місто призначить їм управителя, будуть мати
значно більше впливу на ситуацію, адже самі зможуть вибирати умови і вартість утримання будинків.
Хочу наголосити на тому, що угоди укладаються терміном на рік. Щороку мешканці зможуть змінювати
як умови договору, так і самого управителя. Це суттєво зменшить можливості для будь-яких маніпуляцій з
коштами людей.
Не можемо не згадати ще про такий міф. Нерідко людей лякають тим, що, від’єднавшись від КП, вони
втратять право на пільги і субсидії. Але це неправда. Пільги і субсидії гарантовані державою тим, хто має
на них право, і КП тут ні до чого. Єдине, що повинне зробити керівництво ОСББ, – це вчасно подати в
органи соцзахисту звітність про пільговиків.
Щодо неприглядного стану багатоквартирних будинків у місті, то варто згадати, хто доглядав їх останні
тринадцять років й спитати у тих господарів, куди йшли бюджетні кошти всі ці роки. Бо тепер (за новим
законом) бюджетні кошти на ці цілі виділити не дасться (це прирівнюється до корупції – те саме, що
ремонтувати за кошти громади приватну садибу). А інформацію в газетах та інших медіаресурсах України
про хибність нового закону поширюють противники євроінтеграції нашої держави (цей закон є саме
одним з євроінтеграційних – таких, що наближають наше законодавство до законів ЄС). До прикладу, такі
статті частенько публікує сепаратистка Тетяна Монтян (що їздить на чаювання в ДНР-ЛНР та вихваляє
головорізів Гіркіна та ін.).
Олег Довгаль ( за матеріалами інтернет-публікацій та аналізу чинного законодавства)

Декілька слів про те, хто й за що хоче отримати гроші
Нещодавно на адресу Бібрської міської ради надійшли листи від колишніх мера (Чабана Т.) та секретаря
(Лесняка С.). У обидвох листах (зміст однаковий) вони вимагають виплатити їм з громадської скарбниці
зарплату за шість місяців за те, що міський голова Роман Гринус звільнив їх, але не надав їм «рівнозначної
роботи» ( у місті мали бути «запасні» «рівнозначні» мер та секретар?). З’ясувалося також, що вищезгадані
громадяни не стали на облік у центр зайнятості та не змогли знайти собі роботи. Отож виникає
запитання: «За що громада має платити зарплату тим, хто не працює?» Відповідь на вищезгадані листи
буде надано в термін, визначений законодавством.

Текст подається в оригіналі

Блюзнірське самозакохання
До славного українського гумориста Остапа Вишні вам, невилікувані брехуни, як до неба! Так що
не називайте себе «Остапом Черешнею», бо це вже не допоможе. Бібрчани зрозуміли вас давно і, як
казали колись справжні господарі, дали вам на останніх виборах доброго копняка в одне місце…
Вам того замало? То доведеться нагадати та розповісти й про інші ваші «здобутки» на теренах
бібрського черешневого саду.
Про них ви ніколи не писали на сторінках отої брехливої газети «Погляд». Ви тільки себе хвалите,
а про все інше мовчите. А ще називаєте її «бібрською газетою». Тож поясніть людям, коли і де
бібрська громада дала вам на це дозвіл і чи зареєстрований «Погляд» під таким логотипом і з правом

використання герба міста Бібрки. А ваш головний видавець Юрко з Козини нехай задумається над
тим, що він друкує. Знищив приміщення кінотеатру, а тепер душі людські неправдою роздирає… А
все через оті гроші, які колишні бібрські верховоди вміють навіть із болота витягувати.
Ще не вспіли господині виставити молоко, сир, яйця чи городину на заболочену ринкову площу, а
визначений вами збирач вже кричить: «Давай гроші!». І ще костильом замахується. Ось така вона
«чесна» ідилія. І нема на то ради. Бо за «колишніми», як кажуть в місті, є стіна, а по-іншому –
«криша!» Через те дозволяють собі називати новообраних депутатів образливо «Грицьком», «Лисим»,
«Надькою». Забули «інтелігенти з червоними дипломами про вищу освіту», що в людей є імена та
прізвища. Зате про себе « справедливо» пишуть майже в кожному номері «Погляду». Так багато
працювали на користь громади, так старалися, а їх взяли і з посадовиськ позвільняли. І не тільки в
Бібрці, а ще й в Перемишлянах. Ото дослужились! Тепер чекають реваншу!.. І може дочекаються, бо є
ще багато тих, хто в бочки гримав, кричав «Ганьба!» у Львові та в Перемишлянах і «многая літа» в
церкві співав. А «прославлені» керманичі осторонь юрби стояли і хитро переморгувались та потирали
долоні від задоволення. Бо що хотіли, то й досягли. Людей обманули, а своє зробили… Ось так
«справедливо» живемо та інших зла навчаємо.
Недавно один із депутатів міської Ради сказав мені, що як припав до влади старший із колишніх
мерів, то зразу подарував дружині міський ринок, а податок на землю встановив майже нульовим. А
потім ще й шкільну дослідну ділянку прихопив та іншу бібрську земельку. І крамнички мав та
майстерні побутові, від яких капали грошики. Тож тихенько сидів і мовчав. А тепер кричить, що
новообраний голова міста матиме премії. Та вони завжди були, якщо на це грошей вистарчало. Але
люди того не знають, то треба прибрехати.
Давно доведено, що людина без води жити не може. Така наша природа! А колишні того не
знають. І їм шкода 200 тисяч гривень, щоб облегшити життя людям в Шпильчині. В їх каменицях
вода постійно дзюркотить із кранів, а в Шпильчині нехай далі на коромислах люди воду носять. Ось
така логіка…
А тепер про пам’ятник. Якщо колишні придумають інші пози для поетів, то попросимо відомого
заслуженого діяча мистецтв львівського скульптора Василя Гурмака, щоб переробив проект. А
писакам з «Погляду» нагадаємо, що пам’ятник – це не тільки культура, а й історія. То так просто і
елементарно.
Є ще й інший момент! Якщо вас пустили на сесію міської Ради, то тихенько сидіть і добре
слухайте. Міська Рада має намір виділити на пам’ятник 100 тисяч гривень, а не 200 тисяч. Тож на
другий раз не брешіть!
В 1938 році наші славні бібрські активісти української «Читальні» стали будувати повітовий
будинок «Просвіта». А перед тим оголосили благочинну акцію «Цеголка на Народний Дім». Цей термін
ми й використали, шануючи славні діяння свідомих бібрчан-патріотів. Для вас кращою є «Цеглина»,
бо то велике, її зразу видно, як ваші добротні камениці. А ми хочемо щось скромніше для славних
галицьких поетів, півтораметровий пам’ятник. І не наша вина, що в державі закрутилась загальна
інфляція. Але навіть до неї отих зібраних благочинних коштів було вкрай замало для зведення
пам’ятника. Тому далі шукаємо кошти на його будівництво.
Зібрані ж «Цеголки» занесені в банк. І ні одна з них не пропала. А про гроші, які вже використані,
складені акти і громадські підтвердження. Про це ми вже писали. Але ви чуже не читаєте.
Позбираєтесь під вечір, повидумуєте всяку брехню і на другий день радієте нею. Живете
блюзнірським самозакоханням і думаєте, що ви найкрутіші. Познімайте, накінець маски з обличчя.
Починайте підписувати газетні видруки своїми прізвищами, а то скоро псевдонімів вам не
вистарчить. Прийдіть до нас, покажіться і ми перевіримо по відомостях, чи ви дійсно пожертвували
100 гривень на пам’ятник. І з відсотками втрати грошової вартості все вам повернемо. Нехай вас
серце і душа не болить за добрі справи для рідного міста.
Пишіть про нас і далі, ми обов’язково відповімо. Будьте здорові!
Остап Сливка

До відома батьків, діти яких відвідують танцювальний гурток «Викрутасики»
Останнім часом містом поширювалися чутки щодо втручання депутатів чи мера в роботу
«Викрутасиків». Повідомляємо, що ні міський голова, ні депутати не мають жодного стосунку до
перипетій
довкола
танцювального колективу.
З офіційного
коментаря завідувача
Перемишлянського районного відділу освіти:
«Жодних скарг – ні усних, ні письмових –щодо діяльності колективу «Викрутасики» від депутатів
Бібрської міської чи Перемишлянської районної рад не надходило. Також я особисто в письмовій
формі ще минулого тижня надав роз’яснення керівнику танцювального колективу про їхнє
законне право займатися у приміщенні школи».
Якщо неправдиві чутки з боку окремих бібрчан і надалі поширюватимуться, залишаємо за
собою право опублікувати прізвища наклепників і вимагати публічного вибачення за
перекручену інформацію.

Подяка за волонтерську допомогу
Щиро дякуємо Бібрській лікарні за зв’язані теплі светри для вояків. Речі доправлено в
зону проведення АТО.
Самооборона Бібрки

До уваги наших читачів
Електронну версію газети «Бібрські вісті» Ви можете переглянути на сайті Бібрської міської ради
за адресою: http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html (у розділі
«Інформаційні ресурси міста»).

На роботу запрошуються
кухар, бармен, продавець з
досвідом роботи. Офіційне
працевлаштування,
гарантована
ставка+відсоток. тел.
0981736560

Здається в оренду
приміщення під магазин
непродовольчої групи
товарів.
096 1428 918 - Орест

Продаються твердопаливні
котли різних виробників
(тривалість горіння 5-24 год)
та будматеріали для
утеплення фасадів житлових
будинків
За готівку або в кредит від
Ощадбанку (державна програма
енергозбереження, при якій
держава відшкодовує 20-70%
тіла кредиту, а також йде
відшкодування по відсотках –
20%,при
річних
24%).
Здійснюється
доставка
до
покупця.
Хороша якість, доступна ціна
0961428918 - Орест

