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З вертаємось до Всіх небай-

дужих жителів Бібреччи-

ни з проханням, допомогти во-

лонтерам Народної Самообо-

рони з поїздкою на Схід Украї-

ни! 
Є такі прохання: 

Зробити день перед збіркою ма-

лосольні огірки. 

Чай, кава, цукор, мед, лимони, 

сухе печиво (можна домашню ви-

пічку без крему), вологі серветки. 

Шкарпетки, засоби гігієни ( мило, 

шампунь, зубна паста, пінка для 

гоління, крем після гоління, крем 

до рук, станки для гоління). мийні 

засоби, цибуля, часник, крупи різ-

ні, макарони, картопля, трави для 

чаїв (звіробій, чебрець, материнка, 

Іван чай, м'ята, меліса), Кабачки, 

Зелень кропу, петрушки і салери, 

яблука,груші,сливи, яйця  

Також є прохання про синьо-

жовті прапори, які на День Неза-

лежності України будуть передані 

нашим воякам. 

Цибуля, часник, картопля, каба-

чки, цукор, мед, сушені трави для 

чаїв, крупи -  для потреб Львівсь-

кої волонтерської кухні. Все буде 

спаковано в сухі борщі, зупки, лі-

ниві голубці, чаї і передано на 

Схід. 

Продукти і речі приносити в се-

реду 19 серпня (на свято Спаса) з 

17:00 год до вечора на адресу 

вул.Торгова, 20. 

Маємо надію, що на День Неза-

лежності нашої держави хлопці на 

війні відчують нашу підтримку. 

Наперед велика подяка від воло-

нтерів і наших захисників, які 

тримають для нас мирне небо 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ПРОВЕДЕННЯ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЄКТІВ МІСЦЕВИХ 

ІНІЦІАТИВ У БІБРСЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

Ц ьогоріч у Бібрській об’єднаній 

територіальній громаді Про-

грамою проведення обласного кон-

курсу проєктів місцевих ініціатив 

заплановано реалізувати 30 проє-

ктів на загальну суму 7 945 819 

гривень. 

 Загалом заплановано провести 

капітальні ремонти закладів осві-

ти, охорони здоров’я, культури, 

об’єктів житлового господарства та 

дорожньої інфраструктури, рекон-

струкцію вуличного освітлення, 

придбання медичного обладнан-

ня, придбання обладнання 

(звукопідсилювального та інтерак-

тивного мультимедійного компле-

ксу) та інвентаря в закладах осві-

ти, придбання обладнання для 

створення інформаційного центру 

у міській бібліотеці. 

 За результатами семи місяців 

поточного року на виконання 

проєктів місцевих ініціатив спря-

мовано кошти в сумі 3 322 846 

гривень, з них кошти обласного 

бюджету – 1 092 335 гривень, кош-

ти міського бюджету – 1 164 128 

гривень, кошти залишку освітньої 

субвенції – 78 585 гривень, спон-

сорські кошти – 820 836 гривень 

та фінансовий внесок громади – 

166 962 гривень. Крім цього, пред-

ставниками громади виконано 

роботи на суму 83 564 гривень.  

 Придбано звукопідсилювальне 

обладнання для ЗЗСО І-ІІ ст. 

с.Глібовичі, інтерактивний муль-

тимедійний комплекс для ЗЗСО І-

ІІ ст. с. Стоки та закуплено меблі 

для їдальні Бібрського ОЗЗСО І-

ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко.  

 Проведено в повному обсязі капі-

тальний ремонт із заміною вікон 

та дверей в будівлі "Філії Біб-

рського опорного загальноосвіт-

нього закладу середньої освіти І-

ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко села 

Любешка І-ІІ ступенів" вул. Бічна 

Шевченка 1 в с. Любешка, капіта-

льний ремонт приміщень їдальні 

Великоглібовицького ЗЗСО І-ІІІ 

ст. ім. Юліана Головінського, капі-

тальний ремонт приміщень корпу-

су № 1 Бібрської музичної школи 

по вул. Тарнавського № 3 з замі-

ною електромереж та встановлен-

ня енергоощадного обладнання, 

капітальний ремонт сцени із замі-

ною електрики в Народному домі 

по вул. Центральна,1 в селі Рома-

нів, капітальний ремонт даху на-

родного дому в с. Волощина, капі-

тальний ремонт (утеплення фаса-

ду) будівлі амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини по 

вулиці Галицька, 144 міста Біб-

рки, реконструкцію вуличного 

освітлення доріг та пішохідних 

доріжок у с. Великі Глібовичі по 

вул. Лесі Українки та реконструк-

цію вуличного освітлення в селі 

Волове Перемишлянського району 

Львівської області. 

 Також, поступово проводяться 

роботи по інших заходах з вико-

нання Програми проведення об-

ласного конкурсу проєктів місце-

вих ініціатив.  

 До початку нового навчального 

року проєкти в освітніх закладах 

будуть реалізовані в повному обся-

зі.  

 Сподіваємося, що з обласного бю-

джету все ж таки буде в повному 

обсязі забезпечено співфінансу-

вання вищевказаної Програми, і 

решта проєктів будуть завершені 

до закінчення 2020 року.  

Відділ фінансів, бюджету, бухгалтер-

ського обліку, звітності та контро-

лю Бібрської міської ради 

Волонтери Бібреччини 
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КНП «ЦПМСД» БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІНФОРМУЄ 

1. В АЗПСМ  м.Бібрка реалізовано проєкт 

«Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будів-

лі амбулаторії загальної практики - сімейної 

медицини по вулиці Галицька,144, міста Біб-

рка, Перемишлянського району, Львівської об-

ласті». Зовнішній вигляд будівлі  покращено, а  

пацієнти приємно здивовані від обсягу робіт, 

які виконано  

2. Розпочалось впровадження проєкту 

«Капітальний ремонт приміщень кабінетів ко-

мунального некомерційного підприємства 

"Центр первинної медико - санітарної допомо-

ги" Бібрської міської ради по вулиці Галицька, 

144, міста Бібрка, Львівської області, Перемиш-

лянського району» . Кабінети, які розташовані 

у будівлі колишньої повітової лічниці Франца –

Йосифа, перетворюються на оновлені примі-

щення, де буде комфортно  і лікарю, який пра-

цює, і пацієнту, який приходить на консульта-

цію до нього. 

3. 3.Також розпочато ще  один проєкт -

«Капітальний ремонт кабінетів амбулаторії 

ЗПСМ села Свірж Бібрської міської ради, Пере-

мишлянського району, Львівської області», де 

передбачено також приміщення для лаборато-

рії. 

 

4. Оперативний моніторинг ситуації довкола  

COVID-19 

Виявлені випадки захворювання на COVID-19 від 

початку пандемії за даними НСЗУ: 

- м.Бібрка-49 

- с. В. Глібовичі – 21 

- с. Шпильчина – 12 

- с. Лани – 5 

- с. Підмонастир – 2 

- с. Під’ярків – 2 

- с. Глібовичі – 1 

- с. Підгородище – 1 

- с. Романів – 1 

- с. Серники – 1 

- с. Стоки – 1 
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БЛАГОДІЙНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ АУКЦІОН «СВЯТО БОБРА» ЗАВЕРШИВСЯ 

А укціон проводився з метою 
промоції міста Бібрки та його 

неймовірної пам’ятки – будівлі то-
вариства «Сокіл», що перебуває під 
опікою БФ «Спадщина.УА». 
Ціль аукціону - дофінансування 
проекту «Офіс гостинност у майбут-
ньому мультифункціональному ку-
льтурно-туристичному центрі 
«Сокіл», що став одним із перемож-
ц і в  к о н к у р с у  п р о е к т і в 
«ЄВРОРЕГІОН "КАРПАТИ - УКРА-
ЇНА"». 
До аукціону долучилося семеро 
чудових львівських митців – Квітос-
лава Булавіна, Наталка Івженко, 
Дарія Зав’ялова, Олена Зотова, 
Христина Приймак, Ірина Фартух 
та Ліліана Харьковська. 
Лоти аукціону склали 20 творів в 
олійному та акриловому живописі, 
акварелі та графіці пастеллю та 
олівцем, виконані митцями в рам-
ках мистецького пленеру «Свято 
бобра», що відбувався у Бібрці 15 
березня 2020 року. 
Виставка із полотнами тривала 6 
липня – 2 серпня в львівській кав’-
ярні – галереї «Штука» (вул. Кот-
лярська, 8, Львів), а паралельно – 
FB аукціон. 
О р г а н і з а т о р и  а у к ц і о н у  -
Спадщина.UA / Heritage.UA та Ка-

в'ярня-галерея "Штука" 
За підсумками аукціону продано 
всі твори мистецтва та таким чином 
залучено коштів на суму 28800 грн. 
Відповідно до правил аукціону 
«50/50», де виручені кошти діляться 
навпіл між митцями та благо-
дійним фондом, на співфінансуван-
ня проекту «Офіс гостинності» після 
проведення платежів буде залучено 
14400 грн. 
Ми зі свого боку щиро дякуємо мит-
цям та учасникам аукціону, що під-
тримали нашу ініціативу. А також 
всім хто вболівав за проект, підтри-
мував його інформаційно та добрим 
словом. І найбільше – нашому не-
змінному партнеру - кав’ярні – га-
лереї «Штука», що завжди підтри-
мує наші проекти із відродження 
культурної спадщини Львівщини. 
Необхідна сума дофінансування 
проекту становить 62500 грн., від-
так у продовження фандрейзингу 
вже цього тижня стартують наступ-
ні акції – тотальний розпродаж фу-
тболок «Вітання з Бібрки», продаж 
графіки Марії Кочерової «Вітання з 
Бібрки», а також акції #сокільсь-
кевікно, #сокільськекріселко та 
#мояцеглока.  
Розпочинаємо нову фандрейзинго-
ву акцію #сокільськекріселко! Ста-

ньте фундатором фантастичних 
іменних крісел для кімнати - лекто-
рію!Нехай лекторій діє! 
Станом на зараз маємо вже 16 / 50 
фундаторів! 
Мета: збір коштів на створення 
«Офісу гостинності» у майбутньому 
мультифункціональному культурно
- т у р и с т и ч н о м у  ц е н т р і 
«Сокіл» (дофінансування в рамках 
конкурсу проектів Єврорегіон 
«Карпати – Україна»). 
Ціль: зібрати кошти на 50 крісел 
для кімнати - лекторію! Благодій-
ний внесок: 600 грн. 
Ідея: ім’я фундатора буде намальо-
ване на спинці крісла! Адже суспі-
льство має знати тих, хто дає куль-
турній спадщині нове життя! 
Запрошуємо наших фундаторів 
зробити фотосесію з іменними крі-
селками цієї неділі о 15.30 в 
«Соколі»! Фотографа нам фундує 
наш чудовий партнер Edem Resort 
Medical & Spa 
Станьте ФУНДАТОРОМ КРІСЕЛ-
К А :  К а р т а  П р и в а т б а н к у : 
5169330519918889; Обов’язково вка-
зуйте прізвище та ім’я фундатора! 
Телефон для довідок: 067 340 02 
46. Акцію реалізує Спадщина.UA / 
Heritage.UA 

БФ Спадщина.UA 

На Львівщині розпочався 
набір поліцейських офі-

церів громади. 
Анкети на участь у проекті 
«Поліцейський офіцер громади» 
вже доступні на сайті Національ-
ної поліції України 
Від 10 серпня у Львівському регіо-
ні відкрито подачу онлайн-анкет 
д л я  у ч а с т і  у  п р о є к т і 
«Поліцейський офіцер громади» 
для 22 об’єднаних територіальних 
громад. Участь у конкурсі можуть 
взяти співробітники поліції з досві-
дом роботи не менше ніж півтора 
року, вищою освітою та водійським 
посвідченням. 
Для того, аби стати офіцером гро-
мади, необхідно подати анкету на 
сайті Нацполіції України за поси-
л а н н я м  h t t p s : / / o t g -
officer.police.gov.ua/, обравши гро-
маду, в котрій є бажання працюва-
ти. 
Збір анкет триватиме до 27 серпня. 
Після цього кандидати пройдуть 
тестування, у тому числі - за допо-
могою поліграфа. Далі майбутніх 
офіцерів громад очікує 2,5-місячне 
навчання, де головна увага приді-
лятиметься практичним заняттям 
під кураторством діючих офіцерів 
громад. 
Нагадаємо, 30 липня, у рамках про-

екту «Поліцейський офіцер грома-
ди», голови 22 об’єднаних територіа-
льних громад Львівщини підписа-
ли Меморандуми про співпрацю з 
Головним управління Національної 
поліції у Львівській області. 
Серед цих громад й Бібрська міська 
ОТГ. 
Загалом, проєкт «Поліцейський офі-
цер громади» став новим рівнем 
надання якісних поліцейських пос-

луг. Він передбачає, що офіцер по-
ліції буде тісно взаємодіяти з жите-
лями своєї громади та орієнтувати-
ся на їхні потреби, буде доступний 
для населення, знатиме мешканців 
території, яку обслуговує, їхні про-
блеми, що дозволить надати якісні 
поліцейські послуги. Адже кожен 
українець, навіть у найвіддалені-
шому селі, повинен почувати себе у 
безпеці. 

ФОТОФАКТ 

У шанували пам’яті  письменника Івана Керницького в селі Суходіл, де 
він народився  

https://www.facebook.com/ekarpaty.ua/?__tn__=K-R&eid=ARCmIcx5OHM5vv9aKxrB0OO7zsMZMmYDwzg5P8AIaDTqahPuvk4bKcw7Dvln8GtU06WJcOaGtTjCrXne&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpSxjB2qOYz35GBMFMVBgBaeHIp4YLjxosazCJxQ9bcmwPY-9MxleNUmedEq9wsDGmCrPIx328QAo-MssxpvEICvRM
https://www.facebook.com/ekarpaty.ua/?__tn__=K-R&eid=ARCmIcx5OHM5vv9aKxrB0OO7zsMZMmYDwzg5P8AIaDTqahPuvk4bKcw7Dvln8GtU06WJcOaGtTjCrXne&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpSxjB2qOYz35GBMFMVBgBaeHIp4YLjxosazCJxQ9bcmwPY-9MxleNUmedEq9wsDGmCrPIx328QAo-MssxpvEICvRM
https://www.facebook.com/CF.Heritage.UA/?__tn__=K-R&eid=ARCieFkfOyGqZGqCSx_yqWRXpJJTD2BdbCv3tMCBjo978-1RgHSl5MJb9zPTC8qSzLrJ-u9f5d54xgsV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpSxjB2qOYz35GBMFMVBgBaeHIp4YLjxosazCJxQ9bcmwPY-9MxleNUmedEq9wsDGmCrPIx328QAo-MssxpvEIC
https://www.facebook.com/shtuka.net.ua/?__tn__=K-R&eid=ARDkyC3xXF3SIXdkGMVZM-U6lAZiZAfjRsX38jsI4EORu4OQNz-JkQp0zFY7p9gQyWg-L2Z3HczpT0hN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpSxjB2qOYz35GBMFMVBgBaeHIp4YLjxosazCJxQ9bcmwPY-9MxleNUmedEq9wsDGmCrPIx328QAo-MssxpvEICv
https://www.facebook.com/shtuka.net.ua/?__tn__=K-R&eid=ARDkyC3xXF3SIXdkGMVZM-U6lAZiZAfjRsX38jsI4EORu4OQNz-JkQp0zFY7p9gQyWg-L2Z3HczpT0hN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpSxjB2qOYz35GBMFMVBgBaeHIp4YLjxosazCJxQ9bcmwPY-9MxleNUmedEq9wsDGmCrPIx328QAo-MssxpvEICv
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BD%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpSxjB2qOYz35GBMFMVBgBaeHIp4YLjxosazCJxQ9bcmwPY-9MxleNUmedEq9wsDGmCrPIx328Q
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BD%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpSxjB2qOYz35GBMFMVBgBaeHIp4YLjxosazCJxQ9bcmwPY-9MxleNUmedEq9wsDGmCrPIx328Q
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpSxjB2qOYz35GBMFMVBgBaeHIp4YLjxosazCJxQ9bcmwPY-9MxleNUme
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDHpSxjB2qOYz35GBMFMVBgBaeHIp4YLjxosazCJxQ9bcmwPY-9MxleNUmedEq9wsDGmCrPIx328QAo-MssxpvEICvRMr6pUotJrTeV-VnK
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAEeHubXy5Xk1xW3zNBaNPNBaVdQHJXQvHV2pQq2xKrCpqUdfGk64A4wrmB
https://www.facebook.com/CF.Heritage.UA/?__tn__=K-R&eid=ARA6qepFL2C-t8nuUpVrFA4ogDa2n5QVMrh-aPneaeFfR4cxsAMCEvyuyQpxwsV-watPR_StrDXRTAEO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGrmQXmWP_MSpTN4CqazNg-zgTcDByZbRd1-VQRANDgXvP_Nspk9ZHdt6fu6FcREKc51W1R0BAcw16Gb7Cv8dz4G
https://otg-officer.police.gov.ua/?fbclid=IwAR0iFHZQtKZ4GabAcarHqjQU_uA-1jHYKIRPKPgX5g9KqaZyboaLFRtAfN0
https://otg-officer.police.gov.ua/?fbclid=IwAR0iFHZQtKZ4GabAcarHqjQU_uA-1jHYKIRPKPgX5g9KqaZyboaLFRtAfN0
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Випуск №214, 13 серпня 2020 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві Покрови Пресвятої 

Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 14.08 

- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання 

Субота, 15.08 

- 08:00 Свята Літургія за упокій 

- 18:00 Перша сповідь дітей 

- 20:00 Вечірня 

Неділя, 16.08 

- 08:30 Свята Літургія 

- 11:00 Свята Літургія; перше урочисте причастя 

дітей 

У  зв'язку з технічними робота-

ми на ГРС "Бібрка" Біб-

рського ЛВУМГ 17 і 18 серпня 

2020 року, на території Бірської 

ОТГ буде відключено газопоста-

чання. (крім Романівського старо-

стинського округу)  

ФОТОФАКТ 

У  Великоглібовицькому ЗЗСО 
І-ІІІ ст.ім. Юліана Головінсь-

кого зроблено поточний ремонт 
внутрішніх убиралень для почат-

кових класів за залишки освіт-
ньої субвенції  

У БІБРЦІ РОЗШИРЯТЬ АВТОДОРОГУ Н-09 І ВСТАНОВ-

ЛЯТЬ СВІТЛОФОРИ ЗА 1,2 МЛН ГРН 

На трасі загального користування 

державного значення Н-09 Мукаче-
ве – Рахів – Богородчани – Івано-
Франківськ – Рогатин – Бібрка – 
Львів встановлять світлофори за 1,2 

мільйони гривень. Облаштують об’-
єкт у місті Бібрка, на Х-подібному 
перехресті з розширенням дорож-
нього полотна. 

Як передає 032.ua, 31 липня у 
Службі автомобільних доріг у 
Львівській області повідомили про 
намір укласти договір з перемож-

цем торгів у системі Prozorro. Ком-
панія ТОВ "СМЕО" за 1,25 млн грн 
запропонувала на 150 тис. грн ви-
щу ціну, ніж конкурент, за роботи з 

розширення траси Н-09 у Бібрці та 
встановлення світлофорів.  
Згідно з тендерною документаці-

єю, до кінця 2020 року підрядник 

має розробити ґрунт, влаштувати 

дорожню основу, бетонні фундамен-
ти, змонтувати основи, прокласти 
електромережі, розширити дорогу, 
а також нанести розмітку, дорожні 

знаки та встановити світлофорні 
об’єкти на трасі. 
За даними системи YouControl, 

ТзОВ “СМЕО” зареєстроване з груд-

ня 2012 року у Львові. Керівником 
вказаний Антон Гребенюк, бенефі-
ціарами - Андрій Кузіль та Ірина 
Полянська. Основний вид діяльнос-

ті компанії - організація будівницт-
ва будівель, серед іншого - виробни-
цтво металевих конструкцій, гото-
вих металевих виробів, електромон-

тажні роботи, будівництво інших 
споруд.  

За матеріалами www.032.ua 

http://youcontrol.com.ua/

