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ВОЛОНТЕРСЬКА ЗБІРКА В БІБРЦІ 

У неділю, 22 липня, у Бібрці відбу-
лася одна з кращих волонтерських 
збірок. Цього разу ми назбирали 31 

105 гривень, до яких докладемо пев-
ну суму й купимо 43-тій автомобіль 
для хлопців, які захищають Україну. 
На 5-му році війни ми вийшли на 
певний рівень і спокійно та впевнено 
рухаємося до нашої спільної великої 

Перемоги.  

Волонтерів мало чим можна здивува-
ти, але Бібреччина настільки особли-
ва, що ми ще довго будемо згадувати 
емоції, подаровані нам жителями 

цього чудового міста. Коли разом ді-
ють Церква, міська рада, волонтери 
та прекрасні жителі Бібрки й навко-

лишніх сіл, то в нас не тільки збірка, 
а все й завжди буде вдаватися.  
Щиро дякуємо всім людям доброї 

волі, які не втомлюються допомагати 
Нашим Воїнам.  
Слава Україні!  

Волонтери Самооборони Львівщи-
ни, Бібреччини та Львівська Волон-

терська КУХНЯ організували в 
м. Бібрці ярмарок на підтримку на-
ш и х  з а х и с н и к і в . 
Небайдужі бібрчани та гості мали 
змогу скуштувати смачні страви, різ-
номанітну домашню випічку, прид-

бати сувеніри. 

Проїздом з Карпат до нас завітали 
діти з Луганщини—красиві, щирі, 
світлі молоді люди, з Тимуром Баро-

21 липня 2018 року за ініціативи 
о. Зіновія була організована піша 
проща до Новосілецької чудотвор-

ної ікони Матері Божої та джере-
ла в с. Новосілки (відоме також як 

Раковець - через географічну бли-
зькість сіл). Перед проходженням 
прощі була проведена підготовка з 

вивчення маршруту через села і 
ліс. Цим напрямком займався 

наш парафіянин п. Яцек. Загаль-
на відстань маршруту - 25 км, з 
них 10 км через ліс. 

З Божим благословенням о. Зіно-
вія 45 прочан з Бібрки, переважно 
молодь, вирушили зранку в дано-

му напрямку. У селах Волощині й 
Вільхівці приєдналось ще 30 про-

чан з о. Юрієм Дебою. Дорогою 
люди сповідалися, молилися на 
вервичці, співали духовні пісні. 
Найважча дорога була через ліс. 

З Божою допомогою і духовною 
наполегливістю перешкоди були 
подолані. Після Св. Літургії, моле-

бня до Матері Божої та ходіння з 
молитвою по джерелі прочани, 
наповнені радістю й цінними ду-
ховними скарбами, поверталися 
до своїх осель, дякуючи Богові за 
прекрасний погожий день. 

ПРОЩА В РАКОВЕЦЬ   

Волонтер, голова ЛКО Народний  

Рух України  Сергій Дзядик 

о. Зеновій Телішевський 

Продовження на 2-й сторінці 
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ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ГРОМАДИ 

Н ині Пенсійний фонд України 
надає можливість отримувати 

необхідну інформацію за допомогою 
веб-порталу Пенсійного фонду Украї-
ни за адресою portal.pfu.gov.ua . Тут 
дистанційно  можна отримувати пос-
луги, які раніше вимагали особистого 
звернення до Фонду. 

Веб-портал надає електронні послу-
ги кожній особі індивідуально. Пор-

тал працює з дотриманням вимог до 
захисту персональних даних. 

У відкритому доступі (без реєстрації) 
на порталі надається багато корисної 
інформації з питань пенсійного стра-
хування, бланки документів, інструк-
ції щодо їх заповнення тощо. 

Процедура реєстрації на веб-порталі 
максимально спрощена. Для цього 
необхідно звернутися  до відповідного 

територіального органу Пенсійного 
фонду.  

Звертаємо увагу, що також існує 
можливість подачі заяви на реєстра-
цію безпосередньо з порталу (без осо-
бистої явки до органу ПФУ). Але слід 
враховувати, що така послуга доступ-
на тільки при наявності електронно-
цифрового підпису (ЕЦП). 

ВЕБ-ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ  

Начальник Перемишлянського відділу 

обслуговування громадян І. Рура  

Попри сезон літніх відпусток мі-
ська влада активно працює, зокре-
ма триває реалізація проектів міс-
цевого розвитку (обласних та місь-
ких). Така робота дозволяє зміни-
ти наше місто на краще. Але без 
активних та працьовитих мешкан-
ців ми б не могли зробити так ба-
гато. Тому дякуємо нашій громаді 
та запрошуємо до співпраці тих, 
хто ще не встиг долучитися. 

Інформація щодо обласних 
мікропроектів: 

1. Капітальний ремонт тротуа-
рів по вулиці Грушевського. 
Зведений кошторис 299 633,00 
грн. З них: кошти місцевого бю-
джету 88 420,50 грн., кошти із об-
ласного бюджету 149 817,00 грн., 
кошти громади 61 396 грн. (в т.ч. 
фінансовий внесок – 30 000,00 
грн.  та нефінансовий внесок – 
31 396,00 грн.) 
Реалізація проекту заверше-

на. 
2. Капітальний ремонт тротуа-

рів по вулиці Леся Курбаса. 
Зведений кошторис на суму 299 
500,00 грн. З них: кошти місцевого 
бюджету  89 921,00 грн., ко-
шти із обласного бюджету—150 
000,00 грн., кошти громади 60 
079 грн. (в т.ч. фінансовий внесок 
– 30 000,00 грн. та нефінансовий 

внесок – 30 079,00 грн.) 
Реалізація проекту розпочата. 
3. Капітальний ремонт прибу-

динкової території Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
по вул. Грушевського, 21. Зве-
дений кошторис на суму 100 
000,00 грн. З них: кошти місцевого 
бюджету 19 929,00 грн., кошти із 
обласного бюджету 50 000,00 
грн., кошти громади 30 071,00 грн. 
(в т.ч. фінансовий внесок – 
10 000,00 грн. та нефінансовий 
внесок – 10 071,00 грн.) 

Реалізація проекту плануєть-
ся наприкінці липня—у серп-
ні. 

4. Капітальний ремонт примі-
щень пральні ДНЗ «Сонечко». 
Зведений кошторис на суму 289 
586,00 грн. З них: кошти місцевого 
бюджету  83 985,00 
грн., кошти із обласного бюджету
 144 780,00 грн., кошти гро-
мади   60 795 грн. 
(в т.ч. фінансовий внесок – 
30 000,00 грн. та нефінансовий 
внесок – 30 795,00 грн.) 

Реалізація проекту плануєть-
ся в серпні. 

5. Капітальний ремонт кана-
лізаційної мережі від житлово-
го кварталу по вулиці Галиць-
кій, 125 до КОС. Зведений кош-

торис на суму 155 405,00 грн. З 
них: кошти місцевого бюджету 35 
775,00 грн., кошти із обласного 
бюджету 77 703,00 грн., кош-
ти громади 41 927 грн. (в т.ч. фі-
нансовий внесок – 8 000,00 грн. та 
нефінансовий внесок – 33 927,00 
грн.) 

Реалізація проекту плануєть-
ся в серпні. 

Будівництво спортивної роз-
дягалки міського стадіону. Зве-
дений кошторис на суму 400 000 
грн. З них: кошти місцевого бю-
джету 115 000 грн., кошти із обла-
сного бюджету 200 000 грн., кошти 
громади 85 000 грн.,  

Реалізація проекту плануєть-
ся у вересні – жовтні. 

7. Придбання комплектів об-
ладнання та інвентарю для 
створення коворкінгової зони 
(учнівського офісу) в ОЗНЗ Бі-
брська ЗОШ І-ІІІ ступенів іме-
ні Уляни. Зведений кошторис на 
суму 69 800 грн. З них: кошти міс-
цевого бюджету 11 600 грн., кошти 
із обласного бюджету 30 000 грн., 
кошти громади 14 200 грн., кошти 
спонсорів  14 000 грн. 

Реалізація проекту триває. 

Продовження в наступному  
числі газети 

У період підготовки до осінньо – 
зимового періоду  підприємство 
виконало наступні роботи: 

 проведено роботи з  приєднан-
ня насосів до водопровідної мере-
жі по вул. Шевченка; 

 встановлено конденсаторну 
установку та трьохвимірний лічи-
льник на насосній станції, що 
дасть змогу заощадити вартість 
спожитої електроенергії; 

 проведено роботи з ремонту та 
введення в експлуатацію резерву-
ару питної води по вул. Шевченка 
в м. Бібрці, що дало змогу забез-
печити подачу води мешканцям 
м. Бібрки в нічні години; 

 проведено заміну двох глибин-

них насосів на насосній станції; 
 встановлено люки та каналіза-

ційні колодязі по вул. Уляни Кра-
вченко, 22 Січня, Б.Лепкого, Шев-
ченка, І.Франка; 

 ліквідовано 33 витоки води в 
водопровідних мережах та прове-
дено 14 очисток в каналізаційних 
мережах; 

 закуплено матеріал на частко-
вий поточний ремонт даху по вул. 
Уляни Кравченко; 

 проведено повірку електролічи-
льників у  14 – ти комунальних 
будинках; 

 встановлено вхідні двері в 2-х 
комунальних будинках; 

 розпочато роботи з перевірки 

димовентиляційних каналів; 
Підготовка до зими  продовжуєть-
ся. Найближчим часом будуть 
розпочаті роботи з капітального 
ремонту каналізаційної мережі 
по вул. Галицькій від будинку 
№125 до міських очисних споруд,  
капітальний ремонт водопровід-
ної мережі по вул. Грушевського 
та проведено каналізування ко-
мунального  будинку по вул. 
Ів.Франка.  Також планується 
провести роботи з часткового по-
точного ремонту дахів комуналь-
них будинків та заміні електроп-
роводки в загальних коридорах. 

КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ 

Наталія Чайка 

Міський голова Роман Гринус 
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ФОТОФАКТ 

З авдяки перемозі в конкурсі 
мікропроектів на території 

Бібрської міської ради жителі 
вул. Шевченка, Лисенка, Бічна 

Шевченка, вул Нова, вул Молоді-
жна, вул Богдана Лепкого  вста-
новили вуличні спортивні трена-
жери.  
Разом ми сила!  

товим вони перебувають на вишко-

лі національно-патріотичного вихо-
вання. 
Незабутні враження від спілку-

вання з чудовими людьми, нові 
знайомства - все це дає мотивацію 
працювати далі… 

Щиро дякуємо всім, хто долучився, 
а особливо громаді Бібреччини! Ви, 

як завжди, найкращі, найжертовні-
ші і найгостинніші! 

Співкоординатор Львівської волон-
терської кухні Оксана Мазар 

Продовження, початок на 1-й сторінці 
ВОЛОНТЕРСЬКА ЗБІРКА  

Сьогодні дуже важливо серед га-
мору світу, де скрізь обман і суєта, 
хоч на день чи два зупинитися, 
щоб продовжити свій життєвий 
шлях. І ось таку духовну зупинку 
чи, може, можливість побачити 
себе збоку через призму морально-
доброї християнської практики 
отець декан Микола Коваль за-
пропонував мені (як керівнику 
дитячого хору) і Л.М.Хомутник 
(керівнику народного жіночого 
хору «Горлиця»), а саме взяти уч-
асть у літній школі літургійного 
життя і церковного співу 
«Літургійна традиція Церкви: 
скарб минулого і виклики сучасно-

сті» для реґентів та співців Стрий-
ської єпархії. Реколекції проводив 
літургійний центр «Передання» у 
співпраці з о.Зиновієм Микласеви-
чем, керівником відділу архітекту-
ри Стрийської єпархії, 22 – 24 ли-
пня 2018 року, під покровом ікони 
Кохавинської Божої Матері в мо-
настирі сестер згромадження Пре-
святої Богородиці Фатімської та у 
чоловічому монастирі святого Ге-
рарда. Спільну Ісусову Молитву 
проводили у церкві Покрови Прес-
вятої Богородиці. Духовним про-
відником був єрм. Лука Михай-
лович. Надзвичайно цікаві і пов-
чальні лекції читав о.Лука: 

«Літургійно-музична традиція Це-
ркви: її природа, витоки і духовно-
естетична канва», «Буття сучасної 
парафії: моделі оживлення літур-
гійного життя». А як влучно з ко-
ментарями проводилися Утрені, 
Літургійні праксиси, Вечірні з ли-
тією, Молебні. Одним із основних 
завдань реколекцій було практич-
не заняття церковного співу, пра-
ця над літургійно-музичними тво-
рами. Кожного дня проводили ве-
чірній дискусійний майданчик. 

Директор НД м.Бібрка  

Люся Сурмач 

ЗНАЙДІМ ДЛЯ ГОСПОДА ХВИЛИНКУ… 

Табір у костелі – чудовий спо-

сіб провести незабутньо  час.  

Саме це усвідомили діти з Біб-

рки і вирішили замінити свою 

буденну рутину на прекрасний 

«тиждень з Богом».  

Стартував табір 16.07.2018р. 

Ми ласкаво прийняли понад 

100 дітей віком 7-14 років. У 

ньому брали участь 30 анімато-

рів, з них 25 – тутешня молодь, 

а 5 – з Освенцима (Польща). 

Програма була настільки цікава 

та захоплююча , що діти зовсім 

не мали часу на пусті балачки 

та посиденьки в телефонах, що 

дуже дивує в наш час.  

Табір тривав протягом тижня 

кожного дня з10:00 до 18:00.  

Дякуємо отцю Андрію Борковсь-

кому і сестрі Галині за приготу-

вання табору, опіку над дітьми і 

посвячений нам час. 

Усі були вдячні та задоволені , 

тому  із сумом покидали терито-

рію костелу. Чекаємо зустрічі в 

наступному році! 

РЕЛІГІЙНИЙ ДИТЯЧИЙ ТАБІР 

Продовження в наступному  

числі газети 

Отець Едвард 

ЧЕРГОВА СЕСІЯ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

У  конференц-залі Бібрської 
міської ради 27 липня 2018 р. 

о 17.00 год.  відбудеться ХХІV–а 
сесія Бібрської міської ради VII 
демократичного скликання. 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
1. Про внесення річних змін до 

бюджету Бібрської міської ради 
на 2018 рік. 

2. Про відміну рішення № 910 від 
27.10.2017 р. «Про внесення 
змін до рішень Бібрської місь-
кої ради від 23.12.2016 № 524 
та від 12.05.2017 № 697» 

3. Про добровільне об’єднання 
територіальних громад. 

4. Про звернення до Перемишля-
нської районної ради про пере-
дачу приміщень Бібрської му-
зичної школи у власність Біб-
рської міської ради 

5. Про внесення доповнення до 
Положення про правила благо-
устрою м.Бібрка. 

6. Розгляд заяв. Різне. 

Бібрський міський голова   

Роман Гринус 

https://www.facebook.com/tbarotov?fref=mentions&hc_location=group
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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 

Випуск №126, 26 липня 2018 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві Покрови Пресвя-

тої Богородиці м. Бібрки:  
П'ятниця, 27.07 

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 

Субота, 28.07 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 29.07 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

Перемишлянське РСТК ТСО України набирає на пос-

тійно діючі курси водіїв: 

Категорії «А, А1» «В,В1» «С,С1» «D» «Е», перепідготов-

ка з В на С, С1. 

096-468-26-86 (2-16-95 роб.тел.)  

Василь Іванович 

В ідділ соцзахисту запрошує учасників бойових дій Бібреччини, котрі стоять на квартирній черзі і бажа-

ють придбати житло, скористатися державною програмою «Доступне житло для учасників АТО». Зве-

ртатись за телефоном 2-13-75  або у районний відділ соцзахисту 

Бібрський осередок спілки учасників бойових дій 

ОГОЛОШЕННЯ 


