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Громада — великий чоловік. 

І.Я. Франко 

м. Бібрка, 5 квітня, 2018 рік | випуск №113 (190) 

Ш ановна Бібрецька громадо! 

Скоро — Світле Христове 

Воскресіння! Кожен християнин 

чекає Великодня з відкритою ду-

шею, чистим серцем і почуттям 

радісної благодаті. 

Нехай диво Воскресіння Хрис-

тового надихає Вас на добрі та 

праведні справи, а  світлий Ве-

ликдень наповнить ваші душі 

радісними почуттями та новими 

сподіваннями, домівки– благопо-

луччям і затишком, сім’ї – любо-

в'ю, щастям, злагодою. 

Христос Воскрес! 

Бібрський міський голова 

Роман Гринус 

Д нями Бібрський міський голова Роман Гринус із 
депутатами БМР Ігорем Грицилом та Ігорем Опа-

новичем здійснили волонтерську поїздку в зону бойових 
дій на Сході України. Великодні подарунки від Бібрсь-
кої громади доправили всім нашим землякам. Марш-
рут пролягав уздовж усієї лінії бойових дій (від Маріу-
поля до Трьохізбенки). Щиро вдячні всім,  хто долучив-
ся до поїздки. Більш детальну інформацію  опублікуємо 
згодом. 

Волонтерська поїздка в зону АТО 

В  обласному конкурсі мікропроектів наше 
місто отримало перемогу в шести заявках. 

Це чудовий результат,  зважаючи на високу 
конкуренцію (кількість заявок перевищувала 
кількість переможців майже в чотири рази). 
Ще шість заявок намагатимемось реалізувати 
за рахунок інших джерел фінансування. 

ПЕРЕМОГА В КОНКУРСІ  

МІКРОПРОЕКТІВ 

Продовження на 2-й стор. 

ЯК ПІДПИСАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ З 

ЛІКАРЕМ 

В ідповідно до Наказу МОЗ України № 504 
від 19.03.2018 р. «Про затвердження По-

рядку надання первинної медичної допомоги», 
із 2 квітня 2018 року стартує кампанія з вибору 
сімейного лікаря, дільничного терапевта та 
педіатра. 
На даний час на Бібреччині первинну медич-

ну допомогу надає Бібрська РЛ, 2 амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини 
(с. Свірж, с. Романів). 

Продовження на 2-й стор. 
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Адміністрація КП ПЦРЛ  

З овнішнє освітлення міста є 
важливою та невід'ємною 

складовою інфраструктури міста. 
Правильно спроектоване освітлен-
ня площ і вулиць – це комфорт і 
безпека людей в темний час доби. 
Різке зростання інтенсивності ру-
ху на дорогах і вулицях створили 
додаткові проблеми щодо безава-
рійного переміщення автотранспо-
рту. Відповідно, зросли норми 
освітленості вулиць. Враховуючи 
нинішній стан зовнішнього освіт-
лення, необхідно визнати, що він, 
за невеликим винятком, є незадо-

в і л ь н и м .   
Тривалий час роботи вуличних 
світильників та постійне збіль-
шення їх кількості зумовлює пос-
тійне зростання витрат електрое-
нергії, а відповідно, і фінансових 
витрат. Тому заощадження енер-
горесурсів, особливо щодо зовніш-
нього освітлення, є однією із осно-
вних турбот комунальних служб. 

Цього тижня в нашому місті за-
кінчилась заміна ламп вуличного 
освітлення на сучасні світлодіодні 
ліхтарі по вулиці Грушевського. 
Роботи виконано силами КП 

"Рідне місто". Більшість робіт ви-
конав електромонтер Михайло 
Бучковський. Завдяки його сум-
лінній праці та професійній майс-
терності нову лінію вуличного 
освітлення та нові ліхтарі вдалося 
встановити якісно та оперативно.  

Кошти на закупівлю матеріалів 
виділено з міського бюджету. 

Роботи з реконструкції зовніш-
нього освітлення вулиць міста 
триватимуть і надалі. 

Адміністрація КП «Рідне місто»  

Назва піроритету Рей-

тинг 

Назва проекту, що переміг 

Школи 7 з 645 Придбання комплектів обладнання та інвентарю для створення коворкінго-

вої зони (учнівського офісу) в ОЗНЗ Бібрська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Уляни 

Кравченко у м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області 

ДНЗ 35 з 209 Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ "Сонечко" м.Бібрка Перемиш-

лянського р-ну, Львівської обл. 

Інші пріоритети 6 з 349 Будівництво cпортивної роздягалки міського стадіону у м.Бібрка по вул. Ле-

ся Курбаса, Перемишлянського району, Львівської області 

Інші пріоритети 53 з 349 Капітальний ремонт прибудинкової території Будинку дитячої та юнацької 

творчості по вул. Грушевського,21 в м. Бібрка, Перемишлянського району, 

Львівської області 

Інші пріоритети 102 з 

349 

Капітальний ремонт тротуарів по вулиці Грушевського (з початку вулиці 

Грушевського по парних та непарних номерах до будинків №11 та №14А) в 

м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області 

Інші пріоритети 131 з 

349 
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Леся Курбаса від стадіону до Бібрської 

ЗОШ І-ІІІ ст, у м.Бібрка Перемишлянського району Львівської області 

Графік роботи лікарів 9.00-16.00 год.  

При Бібрській РЛ функціонують дільниці 
ЗПСМ, які обслуговують наступні лікарі 
ЗПСМ: 
Сімейні лікарі: Івашко Леся Іванівна, Ру-

жніцька Людмила Вацлавівна, Корж Дарія 
Андріївна, Хомин Марія Романівна, Гула Га-
лина Ярославівна. 
Педіатр: Гула Ярослава Василівна 
Романівська амбулаторія ЗПСМ: 
Гудз Оксана Леонідівна (сімейний лікар) 
Гудз Оксана Леонідівна (педіатр) 
Столярова-Сухоцька Мар'яна Василівна 

(терапевт) 
Свірзька амбулаторія ЗПСМ: 
Сімейні лікарі: Кобзар Віктор Олександ-

рович, Наконечна Галина Василівна. 
Для вибору свого лікаря та підписання декла-

рації вам необхідно зробити декілька кроків: 

• Оберіть заклад і лікаря (це Бібрська РЛ, Ро-
манівська амбулаторія ЗПСМ, Свірзька ам-
булаторія ЗПСМ ) 

• Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний 
код і мобільний телефон. Для дитини до 14 
років – свідоцтво про народження дитини. 

• У реєстратурі медзакладу вам нададуть спи-
сок лікарів та підкажуть, де можна підписати 
декларацію. 

• Уповноважений працівник медзакладу –
лікар введе ваші дані в електронну систему  

• На ваш мобільний телефон надійде СМС з 
кодом. Повідомте цей код працівнику медза-
кладу. 

• З електронної системи роздрукують деклара-
цію з вашими даними. Уважно перевірте, чи 
все правильно. 

• Підпишіть два екземпляри роздрукованої де-
кларації. Один ви забираєте з собою. Інший 
залишається в закладі. 

• Працівник закладу підтверджує вашу декла-
рацію своїм електронним підписом і відправ-
ляє в систему.  

• Пацієнт має право обрати лікаря 
(сімейний, терапевт, педіатр) незалежно 
від зареєстрованого місця проживання. 

НОВЕ ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ НА вул. ГРУШЕВСЬКОГО 

Продовження. Початок на 1-й стор. 

Продовження. Початок на 1-й стор. 
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ФОТОФАКТ 

Н ашого земляка Юрія Шумансь-
кого днями було нагороджено 

медаллю «Захиснику Вітчизни» за 
участь у бойових діях біля Дебаль-
цева та в інших гарячих точках 
Українсько-російської війни у 2014-
2015-му роках. Вітаємо цього відва-
жного молодого чоловіка! 

М инулого тижня на міській 

станції водозабору прово-

дили масштабні ремонтні роботи 

систем водопостачання міста. 

Враховуючи велику зношеність 

вузлів підйому та подачі води,  

здійснили заміну частини магіст-

ральних водяних ліній, запірних 

арматур та електричної автома-

тики.  Також було додано резерв-

ну схему закачування води в сис-

тему міста. Якщо б не викона-

лись вказані роботи, які зайняли  

всього один день, у разі виник-

нення аварії на водозаборі місто 

могло б залишитись без води на 

довгий час. 

Хочемо подякувати за допомогу 

керівникові Бібрського ЛВУМГ 

Богдану Саловському, а також 

Бочулякові Андрію і Михаликові  

Ігорю. 

Звертаємося до мешканців міс-

та – перевірте та відремонтуйте 

власні водогони, які підходять до 

будинків, адже за останній час у 

місті було багато проривів і май-

же всі на приватних відгалужен-

нях або на приватних територіях. 

Нещодавно Бібрська міська ра-

да  виділила кошти на закупівлю 

нових сучасних насосів, запірної 

арматури, електричних устано-

вок та автоматики, які будуть 

встановлені найближчим часом . 

Це  дасть можливість зменшити 

затрати та покращити якість во-

допостачання.  

Дякуємо за розуміння і переп-

рошуємо за тимчасові незручнос-

ті!  

РЕМОНТ ВОДОГОНУ 

Н ещодавно у Харкові 

відбулася Всеукра-

їнська науково - практич-

на конференція  "Творча 

та педагогічна діяльність 

М.Т.Лисенка: надбання 

сучасного виконавського 

мистецтва України". У 

конференції взяли участь 

представники музично - 

педагогічної спільноти з 9 

регіонів України. Приєм-

но, що серед них і викла-

дачі нашої Бібрської музи-

чної школи Біскуп О.І. та 

Серкез Г .І. Учасники кон-

ференції ділилися досві-

дом, виголошували допові-

ді, проводили майстер - 

класи, у яких наші викла-

дачі брали активну участь. 

Конференція стане суттє-

вим каталізатором у пошу-

ку новаторських ідей на 

благо розвитку мистецької 

освіти та української куль-

тури.  

Адміністрація КП  

«Бібрський комунальник»  

Д оводимо до відома громади, 

що 18:47 год. 29 березня 

2018 року надійшло повідомлення 

від гр. Білик Р.  про те , що під час 

прибирання території біля багато-

квартирного житлового будинку 

на відстані 0,5 м. у колодязі дощо-

вої каналізації в місті Бібрка по 

вул. Національного Відродження, 

10 виявлено предмет, іззовні схо-

жий на вибухонебезпечний. Міс-

цеві органи влади забезпечили 

обмеження доступу до прибуття 

представників поліції та громадсь-

кого об’єднання «Залп», які прове-

ли нічне чергування. 

По прибуттю представників 

МНС (саперів) о 13:00 год. 30.03 

2018 року було встановлено, що це 

75мм. артилерійський снаряд ча-

сів ІІ Світової війни. Відповідно до 

алгоритму дій (актів та записів 

журналів) снаряд було вилучено  

й  знешкоджено на спецполігоні. 

Хочемо нагадати, що  того самого 

дня о 19:18 год в місті Львові по 

вул. Науковій, 13 у підвалі дев’я-

типоверхового будинку було вияв-

лено артилерійський снаряд часів 

ІІ Світової війни. 

Щоб уникнути нещасних випад-

ків, потрібно пам’ятати, що зовні-

шній вигляд боєприпасів від три-

валого перебування в ґрунті або у 

воді сильно змінюється. Вони під 

впливом вологи деформуються, 

іржавіють і від найменшого доти-

ку вибухають. 

Нагадуємо, що у випадку вияв-

лення таких предметів слід негай-

но повідомити місцеві відділи 

ДСНС України, зателефонувавши 

на номер 101, відділи НП МВС 

України - на номер 102 та зверну-

тися до органів місцевого самовря-

дування 

Заступник голови БМР  

Іван Гловацький 

НЕБЕЗПЕЧНА ЗНАХІДКА 

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ ФОТОФАКТ 

У  середу, 4 квітня, у творчій вітальні Народ-

ного дому м.Бібрки Наталія Павелко, дире-

ктор Стрілківської школи, провела майстер-

клас "Писанка з квілінгу". 

Адміністрація Бібрської 

музичної школи 



4 

До уваги охочих подати оголошення 
чи вітання до газети!  

Ми завжди публікували оголошення безкоштов-
но. Таку практику ми продовжуємо й надалі, але про-
понуємо долучитися до доброї справи – побудови 
Хресної Дороги в Бібрці. Для того, щоб Ви мали 
змогу опублікувати оголошення чи вітання в нашій 
газеті, Вам потрібно внести пожертву на побудову 
Хресної Дороги у м. Бібрці на суму від 40 гривень. 
Разом – сила! 

Карта Приватбанку 4149 4378 6007 5595,  

Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.  

Рукописи не повертаються 

Передрук матеріалів опублікованих у газеті дозволяється лише за письмового погодження редакції.      

За зміст і достовірність статей відповідають автори. 

Редакція не завжди поділяє позиції авторів. 

Тираж: 200. 

Друк : самостійно. 

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2 

e-mail:  bibrskivisti@gmail.com 

Реєстраційне свідоцтво: 

Серія ЛВ № 807/60 

Засновник: 

Бібрська асоціація депутатів першого демократичного скликання  

Газета «Бібрські Вісті» 

ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 

http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві Пок-
рови Пресвятої Богородиці м. 
Бібрки:  
П'ятниця, 6.04 
- 06:00 Царські Часи; виставлення 
Плащаниці 
- 21:00 Єрусалимська утреня 
Субота, 7.04 (Благовіщення Пречис-
тої Діви Марії) 
- 09:00 Свята Літургія 
- 11:00 Свята Літургія 
- 17:00 Освячення пасок 
- 18:00 Освячення пасок 
Неділя, 8.04 (Воскресіння Христове) 
- 05:00 Утреня; Свята Літургія 
- 09:00 Свята Літургія 

Вітаємо з Днем народження  

Сабалу Наталію Олексіївну 

З Днем народження вітаєм! 

Добра і радості бажаєм, 

Здоров’я на усі літа, 

Хай в серці квітне доброта. 

Хай в небі сонце ніжно сяє, 

Веселка барвами заграє, 

Щебечуть солов'ї грайливо 

На життя довге і щасливе! 

З повагою колектив кафе-бару 

«Під лісом»  

Днями завершено капітальний 
ремонт підлоги коридорів II та 
III поверхів основного корпусу 
ОЗНЗ «Бібрська ЗОНІ І-ІІІ ст. 
ім. Уляни Кравченко». 

Кошти на нагальний капіталь-
ний ремонт даних об'єктів 
(загальна площа 802,5м ) виділе-
но з державного бюджету Кабіне-
том Міністрів України за спри-
яння народного депутата, голови  
політичної партії  «Укроп» п. Та-
раса Батенка, голови Львівсько-
го відділення  «Укропу», депута-
та Львівської міської ради п. Іго-
ря Телішевського, до речі, нашо-
го випускника, та з бюджету Біб-
рської міської ради за сприяння 
депутатського корпусу і особисто 
міського голови п. Романа Гри-
нуса. 

Дирекція, педагогічний колек-
тив, учні та батьки ОЗНЗ 
«Бібрська ЗОНІ I- III ст. ім. Уля-
ни Кравченко» висловлюють по-
дяку народному депутатові п. Т. 
Батенку, помічнику народного 
депутата п. І. Телішевському, 
голові Бібрської міської ради п. 
Р. Гринусу за активне сприяння 
у вирішенні матеріальних про-

блем освітнього закладу. 
В ОЗНЗ «Бібрська ЗОНІ І-ІІІ 

ст. ім. Уляни Кравченко» існує 
ряд матеріальних проблем, що 
потребують подальшого залучен-
ня бюджетних асигнувань. Це 
заходи з енергозбереження 
(заміна 386 вікон, 28 зовнішніх 
дверей, утеплення фасадів, реко-
нструкція даху основного корпу-
су), капітальний ремонт спортив-
ного залу, басейну, заміна меб-
лів, мультимедіалізація навча-
льного простору тощо. 

ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. Уляни Кравченко» має успіш-
ний досвід участі в обласному 
конкурсі мікропроектів. У 2018 р. 
на конкурс подано два мікропро-
екти. 

Надіємося також на сприяння 
місцевих владних структур у ви-
рішенні матеріальних проблем 
ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 
Уляни Кравченко» через конкурс 
ДФРР та обласну програму енер-
гозбереження. 

За дорученням колективу дире-

ктор ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ І-ІІІ 

ст. ім.Уляни Кравченко 

Г.Островерха  

ПОДЯКА 

ФОТОФАКТ 

В сесвітній день книги у ДНЗ «Сонечко» 


