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З авдяки участі ініціативної гру-

пи в міському конкурсі мікро 

проектів Бібрська РЛ отримала 

новий напівавтоматичний зовніш-

ній дефібрилятор. 

Загальний бюджет проекту 

63 665,00грн., з них фінансування 

проекту з міського бюджету 

43 665,00 грн., співфінансування 

проекту  ініц іативної  групи 

20 000,00 грн.  

Дефібрилятор закуплено і переда-

но в Бібрську районну лікарню,  а 

саме ініціативній групі—лікарю – 

терапевту Пелех Н. А та медсестрі 

Андрушкевич І. С.  

Заступник Бібрського  
міського голови Іван Гловацький 

ЛІКАРНЯ ОТРИМАЛА НОВИЙ ДЕФІБРИЛЯТОР 

У  межах міського конкурсу 

мікропроектів реалізовано 

проект «Благоустрій території 

(встановлення спортивного облад-

нання) в селі Шпильчина». Зага-

льна сума проекту 14 446,20 грн., 

з них із міського бюджету 

8 181 грн., фінансовий внесок гро-

мади 3 000 грн., нефінансовий 

внесок громади (робота та матері-

али) 3 265,20 грн. Ініціативна 

група зробила облаштування та 

благоустрій території, також цьо-

го тижня проведено встановлення 

спортивного обладнання. Велика 

подяка Саловському Л., Дмитру-

ку І. та всім іншим, хто долучився 

до даного мікропроекту.  

У ШПИЛЬЧИНІ ВСТАНОВЛЕНО СПОРТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ  

Виконавчий комітет БМР 
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ФОТОФАКТ 

З а кошти міського бюджету 

закуплено 100 крісел. 

Нові крісла отримали заклади 

культури міста, а саме: Будинок 

дитячої та юнацької творчості 60 

шт., Бібрський народний дім 20 

шт., Бібрська музична школа 20 

шт.  

У  середу, 26 вересня, у Народ-

ному домі м.Бібрки відбу-

деться літературно-музичний ве-

чір "Іван Керницький і Бібреччи-

на" з нагоди 105-річниці пись-

менника (за участю колективів 

Народного дому та працівників 

бібліотек міста). Початок о 17:00 

годині.  

Ласкаво просимо на захід. 

Керівник НД Люся Сурмач 

При Народному домі функціо-

нує 7 гуртків художньої само-

діяльності: 

 Вокальний ансамбль «Веселі 

нотки», керівник – Люся Сур-

мач; 

 Вокальний гурток, керівник 

Вікторія Андрушко; 

 Вокальне тріо, керівник – На-

талія Свіжак; 

 Фольклорний ансамбль 

«Веснянка», керівник – Наталія 

Свіжак; 

 Художнє слово, керівник – На-

талія Свіжак; 

 Драматичний гурток, керівник 

– Наталія Свіжак; 

 Хореографічний ансамбль 

«Намисто», керівник – Марта 

Ковалів. 

 

Також при НД працюють  4 

аматорських колективи: 

 Народна хорова капела 

«Бібрчани», керівники – Ми-

хайло Наконечний, Катерина 

Чабан; 

 Народний жіночий хор 

«Горлиця», керівник – Лариса 

Хомутник; 

 Народний ансамбль пісні та 

музики «Кладочка», керівник – 

Віра Рядова; 

 Зразковий вокальний ансамбль 

«Мальви», керівники – Люся 

Сурмач, Мирон Береза. 

НАРОДНИЙ ДІМ М. БІБРКА ІНФОРМУЄ 

НЕЗАБУТНЯ ПРОЩА ДО МІСЦЬ НАШИХ ПРЕДКІВ 

Минулих вихідних 15-16 вересня 

о. Микола Стручинський (парох 

Великоглібовицької церкви) орга-

нізував поїздку до місць наших 

родин, що були примусово виселе-

ні в 1945 році (зараз територія  

Польщі). 

Ми відвідали прикордонне село 

Дахнів, яке горіло 22 червня 1941 

року (загинуло двоє молодих лю-

дей з моєї родини), село Олешичі, 

яке було спалене цілком (тепер 

тут  дуже красиве містечко), село 

Малковичі, яке пережило траге-

дію з 17 -го на 18-те квітня 1945 

року (за одну ніч було знищено 

189 українців, зокрема й дітей). 

Зараз тут є меморіальна таблиця 

із прізвищами загиблих. На цьому 

місці і була відправлена о. Мико-

лою поминальна панахида. 

Ми побували у с. Млини на моги-

лі Михайла Вербицького, автора 

Державного Гімну України. 

Ніч провели в селі Команча 

(лемківське село). Тут зранку були 

присутні на недільній літургії в 

українській греко-католицькій 

церкві (службу відправляли укра-

їнською мовою).  

Місце народження наших бать-

ків  залишиться в нашій пам'яті, а 

їхня туга  завжди відлунюватиме 

в наших серцях.  

Галина Михалик 

Виконком БМР 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
Повідомлення про початок процедури 

розгляду та врахування пропозицій 
громадськості у проекті містобудівної 
документації «Детальний план тери-
торії земельної ділянки для визначен-
ня площі прибудинкової території в 
м.Бібрка по вул. Галицька Перемиш-
лянського  району Львівської області». 
Підставою для розроблення вказано-

го проекту є рішення Бібрської міської 
ради     № 1152 від 26.06.2015 року 
«Про надання дозволу ОСББ «Райок-

Д» на виготовлення містобудівної до-
кументації (детальний план прибу-
динкової території багатоквартирного 
житлового будинку в м.Бібрка по вул. 
Львівська» .  
Планування проектованої території 

передбачає впорядкування ділянки 
площею  0,2702 га  прибудинкової 
території багатоквартирного житлово-
го будинку. На проектованій ділянці  
буде розташовано: Багатоквартирний 
житловий будинок; 2 Автостоянки на 

5 м/м; Альтанка (територія для відпо-
чинку дорослих); Майданчик для ді-
тей 6-16 років; Дитячий майданчик 
для дітей 2-5 років; Господарський 
майданчик. 
   Ознайомитися з проектом 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). 
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До уваги мешканців м.Бібрки! 
 У зв’язку з тим, що буде здійснюватися  наділ земе-

льних ділянок по вул. Птахівничій (за ПТАХОФЕР-

МОЮ), які вже перебувають у приватній власності 

учасників АТО, просимо мешканців, які користують-

ся вказаними земельними ділянками, зібрати вро-

жай до 05.10.2018 року і більше не сіяти. Дякуємо за 

розуміння. 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

Дякуємо голові Бібрської міської 

ради п.Романові Ярославовичу 

Гринусу та всьому персоналу місь-

кої ради від жителів вулиці Кот-

ляревського міста Бібрки. 

Дякуємо Вам за капітальний ре-

монт вулиці Котляревського, про-

ведений за кошти бюджету міської 

ради. Бажаємо Вам, Романе Яро-

славовичу, надалі натхненної 

праці для добробуту міста Бібрки. 

Нехай Вам і Вашій сім’ї Бог поси-

лає здоров’я  на многії літа.  

. 

Жителі вулиці Котляревського  

ПОДЯКА 

Куди дзвонити, якщо су-
сіди спалюють сміття: 
детальна інструкція 

Державна екологічна інспек-
ція у Львівській області 
79026, м. Львів, вул. Стрийсь-
к а ,  9 8 
тел./факс: (032) 238 73 70 
( п р и й м а л ь н я ) 
Т а к о ж  м о ж н а  : 
"Гаряча лінія" Держекоінспе-
кції - телефонний центр спіл-
кування з громадянами, що 
дозволяє оперативно отриму-
вати інформацію на своє зве-
рнення згідно з  вимогами 
Закону України "Про звер-
н е н н я  г р о м а д я н " .   
Номер телефону гарячої лінії 
– (044) 521 20 38. 
Відповідальність за спалю-
вання ТПВ на присадибній 
ділянці підпадає під кваліфі-
кацію трьох статей Кодексу 
України про адміністративні 
правопорушення. 
Стаття 52. Псування і забру-
днення сільськогосподарсь-
ких та інших земель. 
Штраф для громадян від два-

дцяти до вісімдесяти неопода-
тковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб, 
громадян — суб’єктів підпри-
ємницької діяльності — від 
п’ятдесяти до ста НМДГ. 
Стаття 82. Порушення вимог 
щодо поводження з відходами 
під час їх збирання, переве-
зення, зберігання, оброблен-
ня, утилізації, знешкоджен-
ня, видалення або захоронен-
ня. 
Штраф для громадян від два-
дцяти до вісімдесяти НМДГ і 
на посадових осіб, громадян 
— суб’єктів підприємницької 
діяльності — від п’ятдесяти 
до ста НМДГ. 
Стаття 152. Порушення дер-
жавних стандартів, норм і 
правил у сфері благоустрою 
населених пунктів, правил 
благоустрою територій насе-
лених пунктів. 
Штраф для громадян від два-
дцяти до вісімдесяти НМДГ і 
на посадових осіб, громадян 
— суб’єктів підприємницької 
діяльності — від п’ятдесяти 
до ста НМДГ  
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церк-

ві Покрови Пресвятої Бо-

городиці м. Бібрки:  
П'ятниця, 21.09 (Різдво Прес-

вятої Богородиці) 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:00 Свята Літургія 

Субота, 22.09 

- 08:00 Свята Літургія за упо-

кій 

- 19:30 Вечірня 

Неділя, 23.09 

- 08:30 Свята Літургія 

- 10:30 Свята Літургія 

- 16:00 Свята Літургія; нав-

чання дітей які готуються до 

першого Причастя 

 

Вітаємо з ювілеєм  

Надію Валеріанівну Бандуру!  
Осипаються дні пелюстками,  

Непомітно спливають роки.  

Не сумуйте, гордіться літами,  

Бо немарно прожиті вони.  

Як для Вас - то прожито ще мало,  

Доживіть, хоч принаймні, до ста,  

Щоб усюди Вас щастя стрічало,  

А для горя, щоб час не настав.  

Хай доля радісно співа,  

Для Вас усі найкращі квіти  

І найласкавіші слова.  

Бажаєм Вам життя прожити,  

Без сліз, без горя, без біди.  

Нехай воно щасливим буде  

Сьогодні, завтра і завжди!  
 

З повагою родина Костирка, родина Ничипор 

Вітаємо з 70-літтям дорогу маму, 

свекруху, люблячу бабусю і праба-

бусю Бандуру Надію Валеріївну. 
 

Літа цвіли не просто цвітом, 

А проростали у труді, 

Дорослими вже стали діти, 

А Ви душею молоді. 

Пливуть літа, мов тихі води, 

І вже минає 70, 

Хоч як прожитих шкода, 

Та не повернути їх назад. 

Хай щастя панує у Вашому домі 

І радість у ньому живе, 

Здоров'я міцного і щирої долі 

Хай Бог посилає і Вас береже. 

 

Від дітей, внуків і правнучки Софії. 

Втрачене свідоцтво на право 

власності нежитлової будівлі 

(будівлі зв’язку), яке розташо-

ване за адресою: м.Бібрка,  вул. 

Тарнавського, 16  і є на праві 

власності Бібрської міської ради, 

вважати недійсним. 

ОГОЛОШЕННЯ 


