
У містечку Бібрці на мальовничому пагорбі стоїть капличка Покрови Пресвятої Богородиці, 
збудована півтора століття тому як подяка Богові за припинення холери. До каплички веде 
звивиста стежина, уздовж якої 
встановлені дерев'яні хрести Хресної 
Дороги. Вірні місцевої греко-католицької 
парафії на чолі зі священиком щомісяця в 
першу неділю піднімаються з молитвою до 
каплички. Більшість хрестів уже добряче 
підточені часом і негодою і потребують 
заміни. Ось уже два роки група молодих 
ентузіастів працює над відновленням 
Хресної дороги. Проводиться повна заміна 
існуючих хрестів, на місці яких постають 
бетонні, що будуть служити набагато 
довше за попередні. До кожної стації 
підводиться електрика для освітлення, 
встановлюються ліхтарі. Громада міста 
всіляко сприяє цій нелегкій праці. Одні 
допомагають коштами, інші фізичною 
працею. На даний час повністю 
відновлено перші дві стації і залито 
майданчик під третю. У цьому році 
планується відбудувати третю, четверту і п’яту стації. А всього стацій є чотирнадцять. На одну 
стацію витрачається багато будматеріалів, зокрема піску, щебеню та арматури. Орієнтовна 
вартість однієї стації становить 35 тис. грн. (матеріали й робота скульптора). Отже, заплановані 
видатки на цей рік становлять орієнтовно 105 тис. грн. Крім того, виникає потреба в плануванні 
території довкола деяких стацій, що потягне за собою додаткові витрати. За період Різдвяних 
свят було зібрано 25 тис. грн, частина яких уже пішла на попередню оплату ліхтарів. Виходить, 
що дефіцит коштів становить 80 тис. грн. У травні, відразу після Великодня, планується 
продовжити роботи на Хресній Дорозі. 

Іван Леснік 
 

Волонтерська поїздка в зону бойових дій: 
детальний звіт 

 10-13 березня відбулася чергова волонтерська 
поїздка Самооборони Бібрки та спілки ветеранів АТО на 
Донеччину. Цього разу на передову вирушила група у 
складі Олександра, Віталія та Василя. Загалом було 
подолано майже 2900 км.  

Дякуємо за допомогу всім небайдужим мешканцям 
м.Бібрки, с.Розсохи, с.Свіржа, с.Підгородища, с.Ланів та 
зокрема всім бібрським господиням за домашні страви. 
Цього разу вареників та пиріжків для наших хлопців 
відвезли стільки, скільки не відвозили за всі попередні 
поїздки. Окрема подяка нашим колегам-волонтерам з 
HAND MADE по-львівськи та ГО “Синій камінь” з 
м.Перемишляни за співпрацю. Дякуємо за кошти на 
паливо працівникам служби КВПіА Бібрського ЛВУМГ – 
700грн, братам Задорожним – 300грн., Тивонюку А. – 
250грн, Грицило І. – 200 грн., невідомий добродій – 
100грн., а також меру міста Гринусу Р. за хліб та мийні 
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засоби, Патецькому І. за велику коробку 
цигарок, Беженару В. -  за каву та чай, 
Теплицькому О. -  за мед, працівникам 
Бібрської райлікарні за в’язані теплі 
шкарпетки, магазину “Святослав” -  за 
теплі шкарпетки та рукавиці і парафіянам 
костелу св.Миколая і Анни м.Бібрки за 
теплі речі та продукти, підприємцям 
ДАЙКОві Ярославу, ПП "Якимчук" 
(Львів),фермерам з Кимира та Ушковичіа  за муку 
для випічки хліба воякам..  

Кожному нашому землякові ми 
зібрали окремі посилки з домашніх 
закруток, салатів, варення, тушонок, 
наборів сумішей з HAND MADE, кави, чаю, 
блоків цигарок, плащів, теплих речей та 
засобів гігієни. 

На цей раз було відвідано підрозділи 
наших земляків, що на даний час 
перебувають на Донеччині, яких не було змоги відвідати в попередніх поїздках.  Основною ціллю 
було відвідати добровольчий батальйон ОУН, який у зв’язку з виводом 93 бригади та зі своїм 
розширенням просив допомоги в облаштуванні бази ліжками. Тому одразу по приїзді на 
Доннечину першочергово відвідано базу батальйону в Красноармійську. Для цього в їхнє 
розташування було доправлено 14 ліжок (подяка Перемишлянській ЦРЛ) За матраси, ковдри, 

подушки, постільну білизну, гумові чоботи, плащі, 
комплекти військової робочої форми дякуємо нашим 
колегам-волонтерам з ГО “Синій камінь”, а саме Тивонюку 
А. та Репеті З. Крім цього, залишено домашні закрутки, 
теплий одяг, вереники, пиріжки, борщові та супові 
суміші, вітамінні суміші, яблука, цигарки та ще деякі речі.  

Далі вирушили в с.Веселе в розташування 43 
бригади до Степана з Малих Ланок, який виїхав нам 
назустріч. Передавши заплановане, поїхали в с.Піски на 
позиції батальйону ОУН, доправили частину вантажу для 
потреб передової. Вирішили їхати по прямій, минаючи 
Красноармійськ. У полі на роздоріжжі трьох доріг ми 
зупинилися вивчати карту. Нам пощастило: недалеко біля 
бункера  наші хлопці з 14 бригади розпалювали багаття 
для приготування сніданку, і яка була неприхована 
радість тим вареникам та пиріжкам, не передати. 
Розпитавши правильну дорогу, рушили далі. По дорозі до 
Пісок відвідали блок-пост «Республіка Міст», де 
розташувався підрозділ 128 бригади. Віталій зустрів своїх 

побратимів, яким теж перепали 
бібрецькі гостинці. На пост за нами 
приїхав джип із Пісок для того, щоб 
ми маневрували тільки по їхніх слідах. 
Так ми на шаленій швидкості, через 
“мертві” Піски, добралися до 
передової, а це до веж Донецького 
аеропорту пара сотень метрів. 
Розвантажившись та поспілкувавшись 
із нашими земляками з Перемишлян 
та Вибранівки, вирішили дістатися  
Авдіївки в розташування 58 бригади 
до Івана з м.Бібрки. На жаль, Авдіївку 
обстрілювали з різних типів зброї, 
тому, поблукавши по місту між 
численними блок-постами, не змогли 



зустрітися з Іваном. По телефону Іван запропонував продукти та передачі залишити в медроті 
58 бригади за вказаною адресою. Звідти  «швидка» вивела нас на так звану «дорогу життя».  Далі 
-  шлях до КПП Зайцеве до Романа з Малих Ланок. Черга на «ту» сторону сягала десь півтора 
кілометра. Коли ми об”їхали, нас зупинили прикордонники: тоді ми ще не знали, що перед нами 
на міні біля дороги підірвався військовослужбовець ЗСУ. Тому на зустріч  із Романом довелося 
трохи почекати в обумовленому місці. Романові та його підрозділу залишили решту вантажу. 

 Далі - далека дорога додому (за півтори доби - дві години сну), але з відчуттям виконаної 
місії та в компанії ще трьох бійців батальйону ОУН, котрі їхали на перепочинок, час минув 
швидко. 

Надалі просимо всіх небайдужих допомогти в підготовці до наступної поїздки, яку 
заплановано на Луганщину. На жаль, щоразу гостріше постає проблема з транспортом. Тому 
просимо зголоситися всіх, хто може допомогти в даному питанні. 

Олександр Швець 
 

 
Фотофакт 

Народна хорова 
капела “Горлиця” 
Народного дому 
м.Бібрки – учасник 
обласного конкурсу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КП "Рідне місто" інформує 

КП "Рідне місто" й надалі проводить заміну звичайних енерговитратних ламп вуличного 
освітлення на екологічні та енергоощадні. Цього тижня проведено освітлення вулиць Пекарської 
та Крушельницької. Ми дуже вдячні нашим мешканцям, які звертаються до нас із проханням 
замінити перегорілу лампу вуличного освітлення в певному місці. За можливості одразу 
виконуємо заміну. 

Надалі відбувається  укладання договорів на вивезення побутового сміття між мешканцями 
м. Бібрки та ТзОВ "Спецавтотранс". Уже майже завершено укладання угод у приватному секторі 
та почато обхід комунальних будинків і приватних підприємців. Хочемо зазначити, що 
найактивнішими були мешканці вулиць Зарічної та В.Стуса. 

Перший забір із приватного сектору буде проводитися 30 березня та 2 квітня. 
До уваги мешканців, які не уклали даних договорів! 
Викидання сміття в недозволених місцях буде фіксувати адміністративна комісія 

виконавчого комітету Бібрської міської Ради разом із представником патрульної поліції. 
Спалювати сміття теж заборонено. Порушників каратимуть штрафами.  

До уваги мешканців, які не прибирають прибудинкових територій 
Попереджаємо, що порушення правил утримання прибудинкових територій карається 

штрафом. Просимо прибрати біля своїх будинків. Якщо прохання будуть проігноровані, 
опублікуємо адреси занедбаних чи захаращених ділянок. 

Керівник КП «Рідне місто» Оксана Боднар 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потрібні швеї 
Для організації швейного 

підприємства в Бібрці 
оголошується набір 30-ти швей 
та технолога (з обов’язками 
керівника). Вимоги до швей: 
досвід роботи, старанність. 
Базовий оклад 4500 грн. Вимоги 
до технолога: досвід роботи не 
менше 3-х років, 
відповідальність й 
організаторські здібності. 
Базовий оклад 7000 грн. Резюме 
прийматимуться у приміщенні 
Бібрської міської ради (1-й 
поверх, КП «Рідне місто»). 

Шановні мешканці приватних будинків ! 
Бібрська міська рада, згідно з рішенням  Виконкому №24 від 16.02.2016р, 
пропонує Вам укласти прямі договірні відносини зі спеціалізованою 
компанією ТзОВ «Спецавтотранс- Львів», яка проводить свою діяльність 
(контейнерний  збір твердих побутових відходів). 
 на території Бібрської міської ради.  

Пластикові євроконтейнери ємністю 120л та 240л 
встановлюються безкоштовно та перебувають у власності 
підприємства. Забір контейнера проводиться один раз на два тижні. 
Мінімальна кількість заборів становить 2-3 рази на місяць. Середня 
вартість оплати в місяць: контейнера 0,12мЗ становить 40,10 грн. , 
контейнера 0,24мЗ. - 80,20 грн. За довідковою інформацією просимо 
звертатися до представників фірми. м.Львів вул.Водогінна 2, каб. 206 тел. 
(032)241-84-36,(032)244-45-78 office@sat-lviv.com.ua  
098-084-97-62 Роман.  
067-371-29-09 Андрій. 093-052-02-30 Богдан. 

Адміністрація ТзОВ «САТ-Львів» 
 

На роботу запрошуються 
кухар, бармен, продавець із 
досвідом роботи. Офіційне 

працевлаштування, гарантована 
ставка+відсоток. тел. 

0981736560 

Потрібен водій 
На постійну роботу для перевезення вантажів у країни 
Євросоюзу та у зворотному напрямку потрібен водій 
категорії "С". Наявність закордонного паспорта та 
мінімальний досвід обов’язкові. 

Звертатися за телефоном: 098 578 34 87 Петро 

 
 
 
 
 

 
 
 


