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ДОВГООЧІКУВАНА  ВОДА 

М инулого тижня до водяної 

башти в селі Шпильчині 

було здійснено пробний пуск во-

ди по водогону з міста Бібрки. 

Хочу розповісти, що передувало цій 

важливій події, адже роботи задля 

досягнення цього результату трива-

ли більше ніж 2 з половиною роки. 

Усе розпочалося з пошуку варіантів 

забезпечити село Шпильчину пит-

ною водою, яка там відсутня більше 

ніж 20 років. Розглянувши всі варіа-

нти, Бібрська міська рада ухвалила 

рішення відновити водяний резерву-

ар за цегельним заводом, котрий бу-

ло збудовано понад 10 років тому, 

але не введено в експлуатацію) та 

насосну станцію і водогін  до села, 

які були побудовані 13 років тому й 

також не доведені до пуття.  

Окрім того, було заплановано вико-

ристати резервуар не тільки для по-

дачі води у Шпильчину, але і для 

збалансування та підвищення тиску 

в системі міста, адже 40% мешканців 

у нічний час та у вихідні дні не отри-

мували в повному обсязі води. Отож 

було вирішено  провести всі роботи в 

комплексі, щоб забезпечити якісним 

водопостачанням мешканців Бібрки 

та Шпильчини. Для цього було зроб-

лено: 

-  побудована частина тискового во-

догону до резервуару; 

- проведено повну заміну водопрово-

ду по вул. Зарічній (найнижча точка 

Бібрки, і старий водогін був у крити-

чному стані); 

У вівторок у конференц-залі Біб-

рської міської ради відбулася зу-

стріч голів сільських рад та Біб-

рської міської ради, які надали 

згоду на об’єднання в Бібрську 

об’єднану територіальну громаду, 

членів робочої групи,  голови Пе-

ремишлянської районної ради та 

Перемишлянської РДА з  коорди-

натором регіонального Офісу ре-

форм з децентралізації та розвит-

ку у Львівській області Віталієм 

Корецьким. Основною темою, яка 

обговорювалась на зустрічі, була 

тема  проходження останнього 

етапу голосування шістьма рада-

ми рішення «Про добровільне об’є-

днання територіальних громад» і 

подачі документів до ЦВК для 

призначення виборів до Бібрської 

ОТГ.  

Нагадую, що відповідно до Зако-

ну України «Про добровільне об’є-

днання територіальних громад»  

надали згоду об’єднатись у Біб-

рську об’єднану територіальну 

громаду  громади сіл  Великоглі-

бовицької сільської ради, Ланівсь-

кої сільської ради, Романівської 

сільської ради, Свірзької сільської 

ради, Стрілківської сільської ра-

ди, міста Бібрки і села Шпильчи-

ни Бібрської міської ради.  Ініцію-

вав об’єднання Бібрський міський 

голова Роман Гринус. Усі поперед-

ні документи, в тому числі рішен-

ня,  прийняті радами,  були  зав-

часу подані до Львівської обласної 

державної адміністрації для на-

дання висновку щодо їх відповід-

ності Конституції та законам Ук-

раїни. 

11 липня 2018 року отримано 

позитивний висновок ОДА. Тому 

перед радами стоїть завдання  

встигнути  прийняти позитивні 

рішення, щоб Центральна вибор-

ча комісія змогла призначити ви-

бори на 28 жовтня. Надіємось, що 

в нас усе вийде.  

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД – КРОК-3  

Продовження на 3-й сторінці 

Секретар Бібрської міської ради 
Надія Федущак 
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Депутат Бібрської міської ради 
 Ігор Опанович  

У вівторок до Бібрки з робочим 
візитом завітав Народний депутат 
України Тарас Батенко з помічни-
ком Ігорем Телішевським. На зу-
стрічі були присутні мешканці 
Бібрки та сусідніх сіл. 

Цей візит був складовою части-
ною поїздки виборчим округом з 
метою, окрім інших завдань, ви-
вчення стану освоєння коштів, 
залученню яких у розвиток інфра-
структури регіону сприяв Тарас 
Батенко. 

Ми постарались узагальнити і 
проаналізувати інформацію щодо 
отримання державних коштів Біб-
рською громадою за сприяння Та-
раса Батенка. Зокрема, Бібрська 
територіальна громада у 2016 році 
за сприяння Народного депутата 
України з Державного бюджету 
отримала понад 827 тис. грн. бю-
джетних коштів для реконструкції 
водогону по вулиці Зарічній. У 
конференц-залі Бібрської міської 
ради з’явився сучасний проектор 
та офісні меблі, а також придбано 
офісні меблі для майбутнього 
Центру Надання Адміністратив-
них послуг (ЦНАП), для Народно-
го дому Бібрська міська рада пере-
дала засоби озвучення  та ноут-
бук. Бібрська загальноосвітня 
школа отримала сучасний проек-

тор з екраном, комп’ютерні станції 
(моноблоки) для забезпечення ді-
тей більш якісним інформативним 
матеріалом. Також у Бібрському 
центрі дитячої та юнацької твор-
чості здійснено заміну вікон та 
дверей, а також передано в корис-
тування ноутбук (загалом на 300 
тис. грн.). 

У 2017 році Бібрська громада 
отримала 318 тис.грн. на закупів-
лю дитячих майданчиків, спорти-
вного інвентарю, встановлення в 
с. Шпильчині тренажерного май-
данчика, закупівлю дитячих лі-
жок у ДНЗ «Сонечко» тощо, а та-
кож 150 тис.грн. субвенційних пе-
рехідних коштів на 2018 рік . 

У 2018 році з Державного бю-
джету буде виділено 150 тис.грн. 
на заміну вікон та дверей Бібрсь-
кої ЗОШ I—III ст. ім. Уляни Крав-

ченко, 70 тис.грн на закупівлю 
медичного обладнання для Біб-
рської районної лікарні та 70 
тис.грн. на капітальний ремонт 
частини водогонів села Шпильчи-
на. 

Це не весь перелік допомоги, 
отриманої за сприяння Тараса 
Батенка Бібрською громадою. Такі 
результати отримані завдяки тіс-
ній співпраці Бібрської міської 
ради з Народним депутатом Та-
расом Батенком та його помічни-
ками, які постійно тримали і три-
мають «руку на пульсі» нашої гро-
мади. Ми отримали позитивний 
досвід такої співпраці, коли обидві 
сторони реагують швидко і профе-
сійно. Бібрська громада щиро дя-
кує Тарасові Батенку та його помі-
чникам Ігорю Телішевському та 
Тарасові Подвірному за результа-
тивну співпрацю з Бібрською місь-
кою радою і маємо надію отрима-
ний досвід примножувати й удо-
сконалювати і надалі на благо 
нашої громади і нашої держави. 

На зустрічі порушувалося багато 
гострих питань, зокрема—щодо  
проблем вул. Галицької в Бібрці 
та надання невідкладної допомоги 
в Бібрській лікарні. Ці питання 
Тарас Батенко взяв під особистий 
контроль. 

У  суботу, 14 липня, відбулась 

акція громадянської непоко-

ри по вул. Галицькій. На акцію 

протесту зібралося близько 50-ти 

мешканців міста. Протестуваль-

ники блокували проїзд транспор-

ту автодорогою Н-09.  

На акції були присутні депутати 

райради, місцеві депутати, Бібрсь-

кий міський голова та представ-

ники поліції. 

Наприкінці протестного захо-

ду  написали спільного листа - 

звернення до Кабінету Міністрів 

України, Львівської ОДА та Слу-

жби автомобільних доріг Львів-

щини з вимогою закінчити ремонт 

магістралі, розпочатий ще 2015 

року (облаштувати тротуари, регу-

льовані пішохідні переходи та ав-

томатичні обмежувачі швидкості). 

АКЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ НЕПОКОРИ 

РОБОЧИЙ ВІЗИТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ТАРАСА БАТЕНКА  

Виконавчий комітет БМР 

У СВІРЗЬКОМУ ЗАМКУ ТРИВАЮТЬ ЗАХОДИ У МЕЖАХ  

ФЕСТИВАЛЮ «LVIVMOZART « 

У суботу, 14 липня, в межах 
LvivMozArt у Свірзькому замку на 
Львівщині відбулась прем’єра уні-
кальної опери Дмитра Бортнянсь-
кого «Алкід».  Це перша повноцін-
на режисерська постановка парти-
тури, яку впродовж 200 років вва-
жали втраченою. Диригує оперу 
співзасновниця та директорка 

LvivMozArt  Оксана  Линів 
(всесв ітньо  в ідома  жінка -
деригент), яка зазначила , що го-
тувалась до цієї прем’єри впро-
довж 20 років. 
Сподіваємось, хороша реклама 

приверне увагу до Свірзького зам-
ку і дозволить відродити його  
вже ближчим часом. 

За матеріалами ZAXID.NET . Наш кор. 
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ФОТОФАКТ 

Н а р о д н а  х о р о в а  к а п е л а  “ Г о р л и ц я ” 

Народного дому м. Бібрки взяла участь у міжна-
родному фестивалі української пісні "Голос Руси-
України" в с.Підмонастир. Неділя, 15 липня  

- встановлено редукційний кла-

пан, який збалансовує тиск з ре-

зервуару і насосної станції;  

- повністю змінено структуру та 

систему роботи насосної станції 

(замінені насоси, автоматика, лі-

чильники, водяні обв’язки, прове-

дено ремонт магістралей). 

Отож, запуск резервуару дав мо-

жливість покращити тиск у вод-

ній системі міста, заощадити кош-

ти на енергоносії (адже резервуар 

наповнюється уночі, коли елект-

роенергія дешевша), забезпечити 

резерв води (навіть при відімк-

ненні світла мешканці ще певний 

час отримують воду) та запустити 

водогін до села Шпильчини. 

Перед запуском водогону ще до-

вгий час тривали роботи з віднов-

лення його робочого стану, адже 

насосна станція, яка повинна по-

давати воду до села, була повніс-

тю розкрадена, а сам водогін мав 

багато проривів через відсутність 

у ньому води.  

Проте усе вдалося відновити, і 

минулого тижня ми запустили 

систему подачі води в село 

Шпильчину. Зараз триватимуть 

роботи з відновлення роботи водо-

напірної башти і найближчим 

часом можна буде проводити під-

ключення мешканців до водого-

нів, які перебувають у доброму 

стані. Інші водогони будемо спі-

льно з мешканцями ремонтувати 

або прокладати нові. 

Хочу подякувати за допомогу у 

запуску цього масштабного проек-

ту Голові Львівської ОДА Олегу 

Синютці, Народному депутатові 

Тарасові Батенку, начальнику 

Відділу з питань реалізації прое-

ктів місцевого розвитку та МТД 

Іванові Собку, директору Депар-

таменту  розвитку та експлуатації 

житлово-комунального господарс-

тва Львівської ОДА Назару Рома-

нчуку, начальнику Бібрського 

ЛВУМГ Богдану Саловському, 

моєму раднику Юрію Федущаку, 

депутатам та членам Виконкому 

Бібрської міської ради та всім, хто 

долучився до цієї події. 

Від себе висловлюю щиру подя-

ку працівникам Комунального 

підприємства «Бібрський комуна-

льник», щоденну роботу яких ма-

ло хто бачить, проте багато хто 

тепер зможе відчути, зокрема— 

головному інженеру установи 

Олександрові Рожкову, завдяки 

наполегливості та технічним рі-

шенням якого і вдалося здійсни-

ти цей величезний і складний 

обсяг робіт. 

Звичайно, що для ідеальної ро-

боти водяної системи потрібен ще 

не один місяць тяжкої праці, про-

те за ці 2,5 роки нам вдалося зро-

бити дуже багато для покращен-

ня водопостачання мешканців 

Бібрки та Шпильчини. Роботи 

триватимуть і надалі. 

Бібрський міський голова  
Роман Гринус 

Продовження, початок на 1-й сторінці 

ДОВГООЧІКУВАНА ВОДА 

 

ОБЕРЕЖНО — ДИФТЕРІЯ 

Дифтерія — це гостре інфек-
ційне захворювання, що пере-
дається переважно повітряно-
крапельним шляхом і характери-
зується місцевим запаленням сли-
зових оболонок ротоглотки та за-
гальною інтоксикацією з уражен-
ням серцево-судинної та нервової 
систем. Під час хвороби набряк 
слизових оболонок та блокування 
дихальних шляхів часто призво-
дять до смерті. 

В Україні щеплення від дифтерії 
проводять у дитячому віці ком-
плексною вакциною від кашлюку, 
правця та дифтерії АКДП: 2-4 

місяці (3 дози з інтервалом у 30-45 
днів); 15-18 місяців; 4-6 років; 14-
1 6  р о к і в ; 
Після останньої дози дорослим 
рекомендують ревакцинуватися 
к о ж н і  д е с я т ь  р о к і в . 
Нині сі медзаклади Львівщини на 
100% забезпечені вакциною від 
дифтерії як для дорослого насе-
лення, так і дитячого». Окрім того, 
наприкінці минулого року 
Україна отримала в якості  гу-
манітарної допомоги 900 доз про-
тидифтерійної сироватки. 

Останній випадок захворювання 
на дифтерію на Львівщині фіксу-

вали 2015 року. Найбільша кіль-
кість хворих була у 2008 році —11 
випадків. Із них два — летальних. 

Чим більше людей вакцину-
ється, тим менше лишається 
уразливого населення і тим 
меншим є поширення дифтерії. 
Заразною є людина, яка сама хво-
ра або є носієм збудника. Передба-
чити, коли може відбутися спалах, 
ми не можемо. Єдиний вихід — це 
вакцинація для дітей і ревакци-
нація щодесять років для дорос-
лих. 

Сімейний лікар Гула-Монах Г.Я.  
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Розклад служінь у церкві Покрови Пресвя-

тої Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 20.07 

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 

Субота, 21.07 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 20:00 Вечірня 
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