
відкриває молоді таланти 
VІІ Фестиваль «Барви літа»  

присвячений Дню Незалежності України. 
Відбірковий тур у Народному домі м. Бібрка - 22 серпня 2017р. 

Ваша перепустка на фестиваль – дві пісні українською мовою (вокал) 

та оригінальне творче обличчя!  

І жодних вступних внесків! 

Форми заявок можна отримати в дирекції фестивалю. 

Заявки подавати до 20 серпня 2017р. 

Гала-концерт 24 серпня на літній сцені  

Народного дому м.Бібрки. 
Дирекція фестивалю «Барви літа» у м.Бібрка   

(тел.097-90-68-640;  093-25-34-938) 
 

Заголовок 
Учора, 16 серпня, у центрі нашого міста 

реалізовано мистецький проект 
"Розфарбуємо наше місто разом", який 
організувала ГО "Молодь Бібрки". 
Мешканці міста шляхом голосування в 
соцмережі Facebook обрали один із 
запропонованих ескізів. Надіємося, що він 
буде дарувати кожному лише позитивні 
емоції. 
Мета заходу - створити новий образ 

міста,  зробити його більш сучасним та 
цікавим для жителів і гостей Бібрки.  
Цей проект може стати початком у 

формуванні позитивного іміджу нашого 
міста, а стрит - арт є чудовим засобом для 
цього, тому що це "вуличне мистецтво" вже 
давно є популярним у цілому світі та Україні.  
Дякуємо Бібрській міській раді за фінансову підтримку й КП «Рідне місто» за 

облаштування робочого простору.  
Велика подяка виконавцям – команді художників Kickit Art Studio.  

Оксана Зінчук, Анна Галечка  

 

м. Бібрка, 17 серпня, 2017 рік випуск №81 (158) 
Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко 

ФЕСТИВАЛЬ «БАРВИ  ЛІТА» 



Садок чекає малюків 
За час канікул у ДНЗ «Сонечко» за кошти Бібрської міської ради 

проведено: 
 поточний ремонт харчоблоку (відновлення відкосів та 

підвіконь, заміна чотирьох кранів);  
 капітальний ремонт каналізації в підвалах; 
 чищення ринв; 
 поточний ремонт даху;  
 завершено капітальний ремонт туалетної кімнати у групі 

«Казка».  
За допомогою батьків та силами працівників ДНЗ «Сонечко» 

відшліфовано  та полаковано паркет в коридорах ІІ поверху та 
паркет у групах «Дзвіночок», «Казка», «Бджілка». 
Оновлений дитсадок готовий приймати діточок. 

Директор ДНЗ «Сонечко» Євгенія Коцюмбас  

 

Про зустріч із представниками Перемишлянської РДА  
У вівторок, 15 серпня 2017 року,  у приміщенні Бібрської міської ради відбулася  

зустріч голови  Перемишлянської районної державної адміністрації В.З.Танчина та 
завідувачів відділів   РДА з мешканцями м.Бібрки та керівниками  установ міста. 
Основні питання, які обговорювалися, – це стан фінансового забезпечення  бюджетної 
сфери, освоєння коштів, виділених Кабінетом Міністрів України, стан будівництва та 
ремонту об’єктів, які фінансуються з місцевого та інших бюджетів. Також обговорювали 
проблему наповнюваності класів у школах району, проблему недоукомплектування 
сільських шкіл і, як наслідок, зростання вартості навчання одного учня. За словами 
Володимира Зіновійовича, у районі є надлишок ліжкомісць у лікарнях, про що 
наполегливо нагадує району Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА,  бракує 
коштів для фінансування  зарплат медиків. І що особливо сумно – різко зменшується 
чисельність населення району внаслідок різних причин, багато сіл, які вимирають. 
  Позитивний момент – держава виділяє кошти на ремонт об’єктів соціальної сфери, 

ремонт доріг тощо. І це має добру динаміку.   
Для тих, хто отримує субсидії, є приємна новина: тим, хто зекономив субсидії, 

повертають суму до 700 грн. Із заявою необхідно звернутися до 1 вересня. Також можна 
оформити субсидії за фактичним місцем проживання. Контактний телефон: 2-13-75.  
Зустріч відбулася у невимушеній атмосфері.  Присутні отримали відповіді на більшість 

запитань. Представники РДА відвідали об’єкти, на яких ведуться будівельні та ремонтні 
роботи: спортивний майданчик біля школи, очисні споруди, приміщення музичної 
школи тощо. 

 Депутат Бібрської міської ради  Ігор Опанович  

 

Осінь іде – Півень («Погляд») жовтіє… 
З кожним свіжим номером таке «шановне» видання, як «Погляд», набирає все більш 

вираженого жовтого забарвлення. Коли немає чим похвалитись, треба обгадити 
опонента.  Тоді сам починаєш виглядати красивим, кучерявим і білим. Пану Півневі зі 
своїми сенсаційно-викривальними нахилами потрібно подавати резюме в НАБУ – там 
таких людей жахливо бракує, або ж втілити свій талант на ниві письменництва – 
видавати книжки чи писати сценарії до кінофільмів. Та чи буде на то попит? 
Читаючи дописи п. Півня, виникає враження, що весь його викривальний запал 

спрямований трохи не в тому напрямку, бо теперішня влада мало не вершники 
Апокаліпсису, а от «папереднікі», навіть не маючи копійки в бюджеті, прямо «ка..ли 
конваліями» - ну нічого собі  - все людям. Правда, перелік тих людей виглядає дуже 
коротеньким, бо хто ж з простого народу мав можливість зводити бари, обійстя, дороги 
до тих барів, за які мусила платити вже нова влада – тобто, той же бюджет, ті ж 
платники податків. 
Пане Півень, у Вас, напевно, куряча пам’ять або Ви у своїх дописах піднімаєте теми, у 

яких не дуже розбираєтесь, або ж просто пишете про те, що Вам наказали  господарі, 
які самі хочуть залишатися в тіні. Не дуже хочеться, але мушу назвати Вас брехуном, бо 
у своїй статті «Бізнесмен-інвалід на утриманні міста!» у «Погляді» за 10-08-2017р. Ви 



пишете про надбавки і виділення пального за рахунок бюджету – цитую: «За всі роки 
незалежності України ще жодному міському голові таке не приходило в голову.» Так от, 
не заглядаючи далеко, подивіться на рішення сесій Бібрської міської ради за 2014-2015 
роки. Тут установлюють надбавки та премії тодішньому міському голові 
Т.Чабану «ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У ПРАЦІ ТА ВИКОНАННЯ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВОЇ 
РОБОТИ» (рішення БМР № 708 від 18.02.2014р., № 1113 від 30.01.2015р.) і 1200 літрів 
пального на рік на перевезення міського голови (легковою машиною) (рішення БМР № 707 
від 18.02.2014р., № 1112  від 30.01.2015р.). Цікаво, які ж то досягнення були і особливо 
важлива робота??? Місто ж виглядало, як хлів! 
Чому ж ви брешете, чи, може, бачите тільки на одне око? Може, Вам варто 

підписуватись Півень-інвалід? 
Пане Когут, перепрошую, Півень! Хотілося б Вас побачити наживо. Зрозуміло, що Ви 

птиця не високого польоту і вище бантів не скачете, але хто ті банти Вам прибив і на 
них заганяє, народ здогадується. Особиста Ваша неприязнь до Бібрського міського 
голови і людей з його команди без оптики (лупи) проглядається в кожній Вашій статті, 
тому хотілося б зрозуміти, що у Вашому розумінні треба робити теперішній владі, щоб 
Вам сподобатись? Може, потрібно продавати за безцінь комунальне майно, щоб воно 
потім руйнувалось і обростало бур’янами, потихеньку красти з суспільної кишені і з Вами 
ділитися, закривати бібліотеки і відкривати бари, бо зі здоровим і тверезим електоратом 
важче спілкуватися? 
Народна мудрість гласить, що найголосніше «Тримай злодія!» кричить сам злодій. А 

народ нехай сам думає  та аналізує, як Ви призивали у своїх попередніх дописах. 
Невловимі месники  

Авторський стиль збережено (ред.) 
 

Про результати громадських слухань щодо містобудівної документації 
У п’ятницю, 11 серпня 2017 року, у приміщенні Бібрської міської ради відбулися 

громадські слухання  щодо проекту Детального плану території для громадської та житлової 
забудови  по вул.Франка І. (територія колишнього Бібрського молокозаводу) в м.Бібрці 
Перемишлянського району Львівської області. 
Бібрський міський голова Р.Я.Гринус ознайомив присутніх з   проектом, акцентувавши їх 

увагу на тому, що   територія загальною площею 0,9844 га призначена для будівництва й 
обслуговування трьох двосекційних  п’ятиповерхових  житлових будинків. У будинках  
будуть розташовані підземні паркінги та приміщення для комерційної діяльності. На цій 
території також передбачено розташування спортивного майданчика, майданчика для 
дорослого  населення, дитячого майданчика, господарського майданчика, майданчика для 
вигулювання собак. 
Загальним принципом архітектурно-просторової композиції території є формування 

комфортного середовища для його мешканців.  
Присутні на громадських слуханнях одноголосно підтримали проект Детального плану 

території для 
громадської та 
житлової забудови  по 
вул.Франка І. 
(територія колишнього 

Бібрського 
молокозаводу) в 

м.Бібрці 
Перемишлянського 

району Львівської 
області та 
рекомендували подати 
його на розгляд сесії 
Бібрської міської ради 
для затвердження. 

Секретар Бібрської 
міської ради Надія  

Федущак 

 



 

Для підтримки  
та  збереження 

цілісності України! 
У суботу, 16 вересня,   

о 19:00 в м. Бібрці 
(Народний Дім) 

компанія-продюсерський центр  
«6 Секунд»  

у рамках Всеукраїнського  туру  
презентує 

нову концертну програму 

«ДОРОГА   ДО  ХРАМУ» 
«За тебе все віддам» 

володаря двох  «Золотих  дисків» 

Степана  Гіги 
За участю   заслуженої  артистки України – Квітослави і 

Юного містера світу Степана Гіги –молодшого 
Замовлення квитків  за  тел.:  097-90-68-640, 066-084-64-67, 068-68-12-674 

 

 

Вітаємо з ювілеєм 
Багрій Ірину Михайлівну 

В цей день вітаємо зі Святом,  
Здоров’я зичимо багато. 
Хай щастя в серце завітає, 
Добром Господь благословляє ! 
Нехай волошками цвітуть яскраві ранки, 
Нехай здійсняться тисячі бажань! 
Щоб доля дарувала тільки щастя,  
Ні грама бід,  ні крапельки страждань. 

З повагою родина Піндер і похресниця Соломія 

До уваги вірян 
 
Розклад 

служінь у 
церкві 
Покрови 
Пресвятої 
Богородиці 
м. Бібрки 
Четвер, 17.08 
- 08:00 Свята Літургія на всяке 
прохання 
П'ятниця, 18.08 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 20:00 Вечірня 
Субота, 19.08 (Свято 
Преображення Господнє) 
- 08:15 Свята Літургія 
- 10:30 Свята Літургія 
Неділя, 20.08 
- 08:30 Свята Літургія 
- 10:30 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

 

ЧЕМПІОНАТ ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ 14 тур  
ФК "ПАРТИЗАН" Коросно 0:3 ФК "ЗАХІД" Бібрка 

голи: Михайло Карабін, Іван Томілов, Роман Чура. 


