
 

 
Завдяки ефективній співпраці місцевої влади з Народним депутатом України Тарасом 

Батенком Бібреччина отримає значні кошти з держбюджету. Перелік цільових субвенцій 
подано нижче ( в тисячах гривень): 
120  Капітальний ремонт підлоги ІІ поверху Бібрської ЗОШ I—III ст. ім. Уляни 

Кравченко у м. Бібрці Перемишлянського району Львівської області 
60  Придбання комплектів дитячих ліжок для ДНЗ “Сонечко” по вул. Уляни Кравченко, 

17 в м. Бібрці Перемишлянського району Львівської області 
50  Закупівля елементів благоустрою для Бібрської міської ради Перемишлянського 

району Львівської області 
48 
 

Облаштування спортивного тренажерного майданчика у селі Шпильчині 
Перемишлянського району Львівської області 

130 
 

Реконструкція ліній вуличного освітлення в с. Ланах, с. Благодатівці 
Перемишлянського району Львівської області 

90 
 

Облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків для Свірзької сільської 
ради Перемишлянського району Львівської області 

220 
 

Реконструкція ліній вуличного освітлення на вул. Лесі Українки в с. Великих 
Глібовичах Перемишлянського району Львівської області 

48 
 

Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Любешці Перемишлянського 
району Львівської області 

90 
 

Облаштування дитячих ігрових та спортивних майданчиків для 
Великоглібовицької сільської ради Перемишлянського району Львівської області 

48 
 

Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Малих Ланках 
Перемишлянського району Львівської області 

48 
 

Облаштування дитячого ігрового майданчика у с. Підгородище Перемишлянського 
району Львівської області 

48 
 

Облаштування дитячого ігрового та спортивного тренажерного майданчика у 
с. Серниках Перемишлянського району Львівської області 

60 
 

Облаштування дитячих ігрових та спортивних тренажерних майданчиків у 
Суходільській сільській раді Перемишлянського району Львівської області 

Окрема подяка помічникові народного депутата Ігорю Телішевському за підтримку 
ініціатив. 

Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак 
 

Футбольний турнір «Кубок м. Бібрки BIBRKA CUP 2017» 
У суботу 22 липня завершився футбольний турнір «BIBRKA CUP 

2017»  
Список команд-учасниць: Великі Глібовичі, Відники, «Єдність» 

(Бібрка-Шпильчина), «Легіон» (Бібрка), Любешка, Підгородище, 
Підмонастир, Свірзькі Глібовичі, Стрілки, Nexus (Бібрка), Prime Team 
(Бібрка), Wembley (Бібрка) 
Переможцем турніру стала команда з Бібрки  PRIME TEAM, яка у 

фінальному матчі перемогла команду з ВЕЛИКИХ ГЛІБОВИЧ. 
Бронзовим призером стала команда  ПІДМОНАСТИР. 
Турнір тривав із 17 до 22 липня. Упродовж тижня команди 

пройшли груповий етап, після якого турнір залишили чотири з них, а 
в п'ятницю на стадії 1/4 фіналу команди виборювали путівки в 1/2 
фіналу. 

м. Бібрка, 27 липня, 2017 рік випуск №78 (155) 
Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко 

Про субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо  соціально-економічного розвитку  



Ігри відбувалися щоденно з 19-ї до 21-ї години на стадіоні «Газовик» м. Бібрки, а в 
суботу з 17.00 год відбулася фінальна частина турніру. 
Організатор заходу  ГО «Спортивний клуб «Захід» м. Бібрка» дякує за підтримку 

Бібрській міській раді, а також спонсорам турніру: аптеці «Фітон ЛТД», Базі відпочинку 
«Мостище», Мережі взуттєвих магазинів «STEFANO COLLECTION» та компанії «Бренд-А». 
Щиро дякуємо всім командам, які взяли участь у турнірі, і запрошуємо до співпраці.  

Володимир Охримович  

 

Турнір із міні-футболу 
Днями завершився турнір із міні-футболу 

«BIBRKA CUP 2017». Підсумком змагань став 
надзвичайно цікавий та драматичний 
фінальний матч між командами Великі 
Глібовичі та PRIME TIME (м.Бібрка), у якому 
перемогу здобула команда нашого міста і стала 
володарем кубка, з чим її вітаю! 
Надзвичайно приємно було спостерігати за 

перебігом змагань, адже кожен день дарував 
нові емоції та несподіванки.  
Від себе особисто хочу подякувати всім 

причетним до проведення турніру, особливо 
організаторам – Володимирові Охримовичу та 
Василеві Паздрію, які змогли від ідеї до її 
втілення підготувати та провести змагання на 
надзвичайно високому рівні, де було продумано 
все до найменших деталей. Сподіваюся, такі події стануть доброю традицією в нашому 
місті, адже спорт – це здоров’я, а від здоров’я залежить майбутнє нації! 
Також хочу повідомити, що найближчим часом у нашому місті розпочнеться 

будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям, яке 
відповідатиме всім міжнародним стандартам. 
Бібрська міська рада надалі буде продовжувати підтримувати будь-які громадські 

ініціативи, які спрямовані на розвиток міста та покращення якості життя. 
Міський голова Роман Гринус 

 

Запаліть свічку пам’яті 
30 липня 1930 року  загинув Григорій Пісецький – діяч 

«Пласту», член УВО, що віддав молоде життя в боротьбі за волю  

нашої нації. Юнак похований на Бібрецькому цвинтарі. 

Просимо небайдужих запалити свічку пам’яті на могилі Героя.  

 
До уваги водіїв 
Зважаючи на численні порушення правил 

паркування транспортних засобів у нашому місті, 
наголошую, що згідно зі ст. 15.10 Правил дорожнього 
руху стоянка забороняється: 
а) у місцях, де заборонена зупинка;  
б) на тротуарах (крім місць, позначених 

відповідними дорожніми знаками, встановленими з 
табличками); 
в) на тротуарах, за винятком легкових автомобілів 

та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю 
тротуарів, де для руху пішоходів залишається 
щонайменше 2 м; 



д) у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших 
транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів; 
є) на газонах. 
Відповідно до п.12.18 Правил благоустрою м. Бібрки (http://www.bibrka-

rada.gov.ua/public/uploads/ckeditor/files/p6.pdf), зупинка та стоянка транспортних 
засобів здійснюється водіями у відповідності до ст.15 Правил дорожнього руху та вимог 
Правил благоустрою м. Бібрки. 
Отже, неправильне паркування транспортних засобів є порушенням правил 

благоустрою, що, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до 
вісімдесяти (340-1360 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб, громадян - 
суб'єктів підприємницької 
діяльності - від п'ятдесяти до 
ста (850-1700 грн.) 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.  
Також нагадую, що згідно з 

рішенням виконавчого 
комітету Бібрської міської 
ради №51 від 27.04.2017 року 

(http://www.bibrka-
rada.gov.ua/uploads/content/60/f

ile/149483747060.pdf) 
фіксувати вищезгадані 
порушення у протоколах 
мають право  працівники 
комунальних підприємств 
Бібрської міської ради.  

Голова адміністративної 
комісії Опанович І.А. 

 
ХХІ Фестиваль Духовної пісні та Божого слова 

Народний дім міста Бібрка запрошує парафіяльні хори Перемишлянщини, вокальні 
гурти , солістів та читців взяти участь у ХХІ Фестивалі Духовної пісні та Божого слова, 
започаткованого з нагоди 785-річчя міста Бібрки. 
Фестиваль відбудеться 20 серпня 2017 року в Народному домі (зал для глядача) о 15 

годині. Заявки  подавати до 15 серпня (у  Народний дім та за телефоном (067-49-22-
993). 

Слава Ісусу Христу! 

 

Як жили під Львовом сто років тому 
На Львівщині чимало містечок, у яких відбувалися 
знакові події, жили цікавезні люди та зводились 
унікальні споруди. Tvoemisto.tv розпочинає 
знайомити читачів із населеними пунктами 
регіону, про які варто знати галичанам. Перша 
зупинка – містечко Бібрка. 
Бібрка - мiстечко районного значення 
Перемишлянського району, розташоване за 22 
кілометри на пiвденний схiд вiд Львова на річці 
Боберка. Найближча залiзнична станція – у селi 
Великі Глiбовичi за 6 кілометрів вiд Бiбрки. Через 
містечко проходить траса «Львiв-Iвано-Франкiвськ». 
1. Раніше від Львова 
Майже на півстоліття давнішою від Львова є перша письмова згадка про містечко 
Бібрку, яка припадає на 1211 р. Вона міститься в Галицько-Волинському літописі при 

ФОТОФАКТ 
Розпочато ремонт фасаду будинку  на пл. Національного 
Відродження. (Цьогоріч минає 70 років із дня смерті 
Уляни Кравченко,відомої української поетеси, 
учительки, громадської діячки, яка мешкала в цьому 
будинку)

 



описі війни за галицьку спадщину після смерті Романа Мстиславовича. Своєю назвою 
містечко завдячує бобрам, які заселяли мочари в долині річки Боберки. Тварина і досі є 
символом міста та зображена на гербі.   
2. Раніше від Києва 
Бібрка отримала Маґдебурзьке право на чверть століття раніше, ніж сучасна столиця 
України Київ, -  17 травня 1469 року. Після введення Галичини до складу Австрійської 
монархії Габсбургів офіційна назва містечка звучала у реєстрах як «Prachnik. 
3. «Просвіта» та газета 
В австрійський, а згодом і польський період культурно-освітнє і громадське життя 
українського населення міста було досить жвавим. Навесні 1884 року у місті заснували 
товариство «Просвіта». Власна газета з’явилася в Бібрці 1901-му – почав виходити 
освітньо-економічний місячник «Просвіта Бобрецька» накладом у 500 примірників. 
(продовження у наступному числі) 

Віталій Ляска та Юрій Пуківський (За матеріалами проекту «Локальна історія») 
 

У травні, червні та  липні 2017 року у м.Бібрці народилося 
14 діток.  Із них 8 хлопчиків та 6 дівчаток. Батьків вітаємо 
з народженням немовлят, а малятам бажаємо здоров’я та 
щасливої долі. Імена дітей : Артем, Назар, Даниїл, Маркіян, 
Владислав, Максим, Лілія, Яна, Анна, Владислава, 
Вероніка. 
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Бібрської міської ради С.З.Охримович 
 

Графік виїзду пересувного флюорографа: 
27.07 – Романів ФАП, 28.07 – Під`ярків ФАП, 31.07 – Волове ФАП, 1.08 –

 Шпильчина (школа), 2.08 – Бібрка (біля міськради), 3.08 – Бібрка (біля ринку) 
 

 
 

Вітаємо Яртиха Василя з 50-річчям 
Хай щастя та мир зігрівають оселю 
І грає здоров’я, як добре вино. 
Щоб завжди щасливі були і веселі, 
Життя бережіть, бо єдине воно. 
Нехай вам завжди всміхається доля, 
Несуть тільки радість з собою роки, 
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 
Збудуться мрії, бажання, думки. 
Щоб проліском ніжним життя ваше квітло, 
Весною буяла душі доброта. 
Любові, добра вам та чистого неба, 
Поваги, пошани й людського тепла. 

 
Спілка ветеранів 

АТО та 
волонтерська 

група Бібрки 

До уваги вірян 
 
Розклад служінь у 

церкві Покрови 
Пресвятої Богородиці 
м. Бібрки 
Четвер, 27.07 
- 08:00 Свята 
Літургія на всяке прохання 
П'ятниця, 28.07 
- 08:00 Свята Літургія за молодих 
Субота, 29.07 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 20:00 Вечірня 
Неділя, 30.07 
- 10:00 Свята Літургія

 

Оголошення 
Здається в оренду кімната площею 16 м2 

на 1 поверсі в будівлі пошти.  
Тел.: 063 016 4780 

 
 

Читайте нашу газету в мережі Internet за адресою:  
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html , БІБРСЬКІ ВІСТІ

 

 


