
 
 
 

 Дорогі краяни! 

Щиро вітаю зі Святом 
Покрови Пресвятої 
Богородиці, Днем 

Українського козацт-
ва, 75-річчям УПА та 
Днем захисника Ук-

раїни! Ці знаменні 
дати символізують 

давню історичну тра-
дицію, зв’язок між 
поколіннями, а також 

прагнення нашого 
народу жити у вільній 

демократичній дер-
жаві.  

14 жовтня – храмове свято в нашому місті. У цей день бажаю всім відчути силу любові 

Богородиці й міцну віру в перемогу добра.  
Історія українського козацтва – дуже важлива сторінка життя нашого народу. У часи 

поневолення козацтво було справжнім захисником України, оборонцем віри, моралі та 

державницьких традицій нашої Вітчизни.  
У цей день відзначаємо також 75-річчя від часу створення УПА – армії, яка показала 

світові приклад боротьби за свободу нації.  
Нині маємо гідних нащадків – захисників України, які боронять Українську Незалеж-

ність на Сході держави. У їхніх жилах тече гаряча козацька кров і живе дух наших геро-

їчних попередників. Тож хочу побажати всім розуміння того, що ми є нащадками віль-
нолюбної нації, а тому маємо бути рішучими в боротьбі за свою свободу. Нехай Покров 
Матері Божої буде для всіх нас захистом і надією.  

Бібрський міський голова Роман Гринус  

 

 

Оголошення 
20 жовтня о 14.00 в актовому залі Народного дому м. Бібрки відбудеться захід, присвя-
чений 75-й річниці створення УПА. Гурт «Досвітні огні» презентуватиме літературно-
вокальну просвітницьку програму «Герої не вмирають». Вхід вільний 

Директор НД м. Бібрки Люся Сурмач  

 

Завершуються роботи з будівництва 
міні-футбольного поля зі штучним 

покриттям 
Уже повністю закінчено улаштування основи 

майданчика, огорожі, встановлено штучне по-
криття, ворота та облаштовано територію  до-
вкола нього. Завершальним етапом стане вста-
новлення системи освітлення міні-футбольного 
поля. 

Незважаючи на відсутність освітлення, ухва-
лено рішення відкрити майданчик для прове-
дення уроків фізичної культури та тренувань. 

м. Бібрка, 12 жовтня, 2017 рік випуск №89 (166) 

Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко 

Зі святом, дорога Бібрецька громадо! 



Також наголошуємо, що з 8.00 до 17.00 в будні дні майданчик буде в розпорядженні 
школи. Зі встановленням системи освітлення всі охочі зможуть проводити тренування 
до 22 години. 

Уже в четвер, 12 жовтня, на міні-футбольному полі відбудуться перші змагання між 
командами учнів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів Перемишлянського району. 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради 
 

 

ПОДЯКА 
Висловлюємо щиру подяку всім людям доброї 

волі, які долучилися до чергової поїздки волон-
терів Народної Самооборони Львівщини в зону 
бойових дій на Сході України.  

До збору частувань для наших хлопців долу-
чилося дуже багато жителів Бібреччини, а зок-
рема - люди з таких населених пунктів: Лани, 
Серники, Свірж , Стоки, Великі Глібовичі, Малі 
Ланки, Шпильчино, а також м.Бібрки. 

Усі приносили домашню солодку випічку, цу-
керки,печиво, каву,чай,велику кількість закру-
ток, вареники (120 відерок), шкарпетки, туале-
тний папір і т.і. 

Дуже багато цибулі й часнику (які слугувати-
муть профілактичним засобом) і сушених трав 
було зібрано в Бібрській школі, за що дякуємо 
учням, батькам, вчителям, адміністрації (зокре-
ма - Марії Ковальчук). 

До цієї поїздки долучилися також учні, батьки, вчителі, класні керівники з: 
- Великоглібовицької ЗОШ (організатор-заступник директора Оксана Кобрин). 
- Стоківської школи (педагог -організатор Зоряна Влах). 
- Ланівської школи (організатор - Уляна Скиба). 
Щиро дякуємо всім, хто допомагав спакувати принесене - меру нашого міста 

п.Романові Гринусу, Ігореві Цвєткову, Іванові Гловацькому , Юлії Хамуляк, Тарасові Ле-
люху, Надії Дяків. 

Щиро вдячні Анні Блавіцькій (Галечці) за жертовність і смачні цукерки 
Окрема величезна подяка людям, які відгукнулися на прохання про збір овочів, зелені, 

меду, сушених трав і круп для супів,борщів, чаїв і каш для наших солдатів. Усі продукти 
передамо до волонтерського цеху Хенд Мейд по-львівськи.  

Дівчата запакували велику кількість сухих наборів і 
передали волонтерам, які вирушають у зону АТО.  

Щасливої дороги волонтерам! Смачного нашим хороб-
рим захисникам! Повертайтеся з перемогою! Разом ми 
сила! 

Ольга Зборівська   

ОГОЛОШЕННЯ 
Оголошується набір дітей у гурток коригуючої гімнастики і 
дитячого фітнесу. Заняття проводитиме інструктор-
спеціаліст із фізичної реабілітації. 
Метою занять у гуртку є: 
1. Укріплення всіх м’язів спини та грудної клітки для 
попередження таких проблем, як сколіоз, сутулість, дефор-
мація грудної клітки та інші порушення постави. 
2. Загальнорозвиваюча гімнастика для покращення ко-
ординації та уваги дитини. 
3. Вправи для зміцнення м’язів стопи для попереджен-
ня таких деформацій, як плоскостопість, порожня стопа, 
вальгусна деформація тощо. 
Заняття заплановано проводити на базі Будинку дитячої та 
юнацької творчості м.Бібрки. Якщо Ви бажаєте укріпити 
фізичний стан дитини і записати її у гурток, зателефонуйте: +38096 94 07 204, +38063 21 
25 276, +38067 28 85 365 або напишіть на E-mail:janusja91@ukr.net 

ФОТОФАКТ 
В ОЗНЗ "Бібрська ЗОШ І-ІІІ 

ст. імені Уляни Кравченко" 
відбулася толока з метою 
прибирання пришкільної те-

риторії

 

ФОТОФАКТ 
Народний дім м.Бібрки. Творча майс-

терка "Малюнок солдатові: з любов'ю 
з Бібрки". Вокальні ансамблі "Маль-
ви"(підготовча група) та "Вишиванка".

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015891097824&fref=gs&dti=146242525889435&hc_location=group
https://www.facebook.com/oksana.kobrun?fref=gs&dti=146242525889435&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012031578770&fref=gs&dti=146242525889435&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014073544368&fref=gs&dti=146242525889435&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015178664832&fref=gs&dti=146242525889435&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015225677653&fref=gs&dti=146242525889435&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015225677653&fref=gs&dti=146242525889435&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004203496367&fref=gs&dti=146242525889435&hc_location=group


 

Увага! Урядова програма  
«Доступні ліки» 

Мета програми «Доступні ліки» – за-
безпечити кожного громадянина Ук-
раїни необхідними лікарськими засо-
бами, які покращуватимуть якість 
їхнього життя і запобігатимуть ви-
никненню ускладнень та передчасної 
смертності. 
Більш детальна інформація в мережі In-
ternet за адресою: 
http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_2017032
4_b.html 
З усіх питань звертайтеся на урядову «га-
рячу лінію» 15-45 

 
Поради на щодень від «Бібрських вістей» 

(з інтернет-джерел) 
 Люди почуваються щасливими настільки, наскі-

льки вирішили бути щасливими. 
 У мудрої людини в житті не буває невдач, є тіль-

ки досвід, іноді негативний. 
 Занепокоєння не звільняє твого завтра від пере-

живань, а відбирає силу у твого сьогодні. 
 Ніхто не обіцяв, що життя буде ідеальним. Люди-

ні, яка хоче досконалості у всьому, важко бути 
щасливою.  

 Виробіть звичку завжди звертати увагу на позитивне. Негативні думки 
втратять над вами силу тільки тоді, коли ви перестанете за них чіпляти-
ся. 

 Людина, яка звертає увагу не на те, що думають і роблять інші, а на те, 
що сама робить, отримує дар часу, який використовує раціонально. 

 Життя інших не завжди таке гарне, яким здається. Живіть своїм життям 
і насолоджуйтеся кожним приємним моментом. 

 
 

Увага! 
У разі загрози вчинення терористичних або диверсійних актів 

мешканців Львівщини просять звертатися за телефонами: 
- гаряча лінія Львівської ОДА – 112 
- черговий управління СБУ у Львівській області – (032) 261-61-43 або 

0 800 501 482 
- черговий головного управління Нацполіції у Львівській області – (032) 258-60-

01 або 102 
З повним переліком рекомендованих дій при виникненні таких ситуацій, як вияв-

лення підозрілого предмета на об’єкті, надходженні погрози по телефону, вибуху на те-
риторії об’єкта, захопленні заручників чи одержанні сигналу про евакуацію, можна 
ознайомитися на сайті Бібрської міської ради за посиланням: http://www.bibrka-
rada.gov.ua/ 

 

 
Повідомлення про початок процедури розгляду 

та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документа-
ції «Детальний план території під будівництво індивідуального житлового будин-

ку в м.Бібрці по вул.О.Кобилянської, Перемишлянського району  
Львівської області». 

Ознайомитися з проектом містобудівної документації «Детальний план території під будів-
ництво індивідуального житлового будинку в м.Бібрка по вул.О.Кобилянської, Перемишлян-

http://www.bibrka-rada.gov.ua/
http://www.bibrka-rada.gov.ua/


ського району Львівської області» можна в приміщенні Бібрської міської ради за адресою: 
м.Бібрка, вул.Тарнавського, 22, тел. 4-32-35; 4-31-35 (понеділок – п’ятниця, з 9.00 до 18.00, 
перерва з 13.00 до 14.00). 
Пропозиції до зазначеного вище проекту подаються на ім’я міського голови в письмовій фо-
рмі до 18 години 06 листопада 2017 року за поштовою адресою: 81220, м.Бібрка, 
вул.Тарнавського, 22. 
Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту є 
керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Бібрської міської ради С.З.Охримович 
(81220, м.Бібрка, вул.Тарнавського, 22, тел. 4-31-35). 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради 
 

ОГОЛОШЕННЯ! 
Усі громадяни, що перебувають на квартирному обліку й потребують поліпшення житло-

вих умов, з 01.10 по 31.12 кожного поточного року згідно з чинним законодавством України 
зобов’язані поновлювати документи для затвердження списків на наступний рік. 

Прохання до громадян,  які перебувають на квартирному обліку при Виконавчому коміте-
ті Бібрської міської ради, подати до 31.12.2017 року необхідний пакет документів. Довідки 
за телефоном: 4-31-35. 

С. З. Охримович, керуючий справами виконавчого комітету Бібрської міської ради. 

 

ОГОЛОШЕННЯ 
Перемишлянський РЕМ ПрАТ  

«Львівобленерго» запрошує на роботу: 
- майстра виробничої дільниці (місце роботи – м. 
Бібрка, вул. Шевченка, 9) 

Особливості роботи: 
Організація і забезпечення належних безпечних умов праці; 
Забезпечення експлуатаційної готовності електромереж в зоні 
обслуговування; 
Ведення необхідної експлуатаційно-технічної, оперативно-
технічної та звітної документації; 
Організація та контроль  роботи підпорядкованих працівників. 

 Вимоги до кандидата:  
Освіта: повна або базова вища електротехнічна; 
Досвід роботи в електроустановках не менше 2 років. 

-електромонтера з експлуатації розподільчих 
мереж (місце роботи – м. Бібрка, вул. Шевченка, 9) 

Особливості роботи: 
Обслуговування та ремонт ПЛ 0,4-6-10 кВ; 
Проведення ремонту, монтажу, демонтажу і технічне обслуго-
вування ліній електропередач і трансформаторних підстанцій; 
Проведення верхолазних робіт, заміну та встановлення опор. 

Вимоги до кандидата: 
Освіта: професійна електротехнічна або вища відповідного 
напряму підготовки; Базові професійні знання. 

Будемо раді бачити Вас, якщо Ви відповідаєте цим 
вимогам! 
За детальною інформацією звертатись у Перемиш-
лянський РЕМ за тел. 2-11-63, 2-18-63 або у Сектор 
з підбору персоналу ПрАТ «Львівобленерго» (032) 
239-20-99. 

Адміністрація Перемишлянського РЕМ 

До уваги вірян 
Розклад служінь у церкві Покрови Прес-

вятої Богородиці м. Бібрки 

Четвер, 12.10 
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 
П'ятниця, 13.10 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 19:00 Вечірня 

Субота, 14.10  
(Свято Покрови Пресвятої Богородиці) 
- 07:00 Свята Літургія у капличці на горі 

- 11:00 Утреня 
- 12:00 Урочиста Свята Літургія 

Неділя, 15.10 
- 08:30 Свята Літургія 
- 10:30 Свята Літургія 

 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
Загублений студентський квиток на 

ім’я Ружніцька Оксана, студентка Львівсь-
кого національного медичного університету 

ім. Д. Галицького, 15 група, вважати не-
дійсним. 

 

 

Комунальне підприємство «Бібрський комунальник» запрошує на роботу слюсаря.  

За інформацією звертатися на адресу: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22. Тел.: 4-32-81. 
 

 
 

  

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

 

https://www.facebook.com/groups/1219082511494016/permalink/1253639878038279/
https://www.facebook.com/groups/1219082511494016/permalink/1253639878038279/
http://bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html

