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З повагою  

Бібрський міський голова  

Роман Гринус 

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ ПОСПІШАЄ ДО КОЖНОГО 

В  Україні здавна шанують 

Миколая Чудотворця – 

захисника, наставника і покро-

вителя дітей та бідних—тих, 

хто найбільше потребує любові 

та турботи. У День Святого Ми-

колая хочу побажати кожній 

родині добра і щастя. Нехай 

тепло і ласка не покидає ваші 

оселі, а Святий Миколай при-

носить тільки радість. 

Нехай жодного з нас він не 

омине своєю добротою і допомо-

гою. У цей день Святий почує і 

зрозуміє всі наші прохання і 

бажання. Хай кожна дитина 

відчує любов та опіку Святого, і 

саме ми, дорослі, можемо пода-

рувати радість, любов, тепло та 

ніжність.  

Я хочу побажати всім доброго 

здоров’я та Божого благосло-

вення. Нехай у ваших оселях 

панують злагода та любов, за-

тишок та добробут, а Святий 

Миколай захищає вас та ва-

ших близьких від усіх незгод! 

Нехай цьогорічне свято запа-

м'ятається всім приємними не-

сподіванками, гарним настро-

єм, подарунками та неповтор-

ними враженнями. 

Зі святом! 

Ш ановні волонтери Бібреч-

чини! Підходить до кінця 

2020рік, ще один рік війни! Тому 

хочеться від щирого серця подя-

кувати всім, хто був небайдужий 

до тих, хто тримає для нас мирне 

небо над головою. 

Бажаю всім нам довгоочікуваної 

- Перемоги, Миру, Злагоди, Взає-

морозуміння і Божої опіки для 

наших рідних і захисників Украї-

ни! 

Але війна продовжується—і на-

ша команда продовжує свою воло-

нтерську діяльність. 

Тому звертаємось до Всіх небай-

дужих жителів Бібрської терито-

ріальної громади з проханням 

допомогти волонтерам Народної 

Самооборони Львівщини з поїзд-

кою на Схід України! 

Просимо поділитися стравами з 

Різдвяного столу: напекти пампу-

шків і наліпити вареників. Відер-

ка можна взяти з 16 грудня 2020 

року в магазині Лілі Гринус. 

Також просимо про м'ясні виро-

би і солодку випічку 

Є такі прохання : 

Вареники.  

Чай, кава, цукор, мед, лимони, 

крупи (макарони, рис, гречка, 

горох, вівсяні пластівці), сушені 

яблука і груші для узвару, квасо-

ля, засоби гігієни, мийні засоби, 

цибуля, часник, трави для чаїв 

(листя вишні, смородини, мали-

ни, липа, м’ята, меліса і т.і,, сма-

лець для заливання вареників, 

ковбаса, шинка, шпондер, кваше-

на капуста, домашні закрутки. 

Цибуля, часник, цукор, мед, су-

шені трави для чаїв, крупи - це 

для потреб Львівської волонтерсь-

кої кухні . 

Все  буде спаковано в сухі бор-

щики, зупки, ліниві голубці, чаї і 

передано на Схід.  

Приносити продукти 22 грудня 

2020 року з 15:00 до вечора на 

адресу вул.Торгова, 20. 

Маємо надію, що під час Різдвя-

них свят хлопці на війні відчують 

нашу любов, турботу і підтримку. 

Робіть добрі справи, бо це так 

легко! 

Наперед велика подяка від во-

лонтерів і наших захисників, які 

тримають для нас мирне небо  

З повагою до Вас- Волонтери 

Бібреччини! 

ПОДАРУЙ РІЗДВО ЗАХИСНИКАМ  
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Директор КЗ “ЦНСП”  

Світлана Пономарьова 

Відділ містобудування, архітек-

тури, земельних відносин та ін-

фраструктури  

З аконом України №340-ІХ 

«Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України 

щодо протидії рейдерству», 

прийнятим парламентом 5 груд-

ня 2019 року, введено низку змін, 

які запроваджуються поетапно. 

Зокрема, статтю 33 Закону Украї-

ни «Про оренду землі» викладено 

у новій редакції, а главу 19 Земе-

льного кодексу України доповне-

но статтею 126-1, яка регулювати-

ме питання поновлення низки 

цивільно-правових договорів, у 

тому числі договорів оренди земе-

льних ділянок. 

Серед основних змін, які почали 

діяти з 15 липня, виокремлюють 

такі: 

Сторонами у договорі оренди 

земельної ділянки може бути до-

датково передбачена умова про 

поновлення такого договору. У 

разі, якщо умова про поновлення 

договору оренди землі закріплена 

у договорі оренди землі і сторони 

не мають заперечень, то таке по-

новлення відбувається автомати-

чно, державна реєстрація речово-

го права оренди в цьому разі про-

довжується на той самий строк. 

Сторона договору, яка виявила 

бажання скористатися своїм пра-

вом відмови від поновлення дого-

вору, не пізніше як за місяць до 

дати закінчення дії такого догово-

ру має подати до Державного ре-

єстру речових прав на нерухоме 

майно заяву про виключення з 

реєстру відомостей про поновлен-

ня договору. У разі неподання 

такої заяви та після настання від-

повідної дати закінчення дії дого-

вору, державна реєстрація речо-

вого права оренди продовжується 

на той самий строк. 

Однак зазначені вище правила 

не застосовуються до договорів 

оренди земельних ділянок держа-

вної чи комунальної власності 

(виняток – на такій ділянці роз-

ташоване нерухоме майно орен-

даря). 

Оренда земель державної та ко-

мунальної власності здійснюється 

на підставі рішення органу, упов-

новаженого  здійснювати переда-

чу земельних ділянок у власність 

або користування. У такому разі, 

з 15 липня 2020 року поновлення 

договору оренди земельної ділян-

ки державної чи комунальної 

власності, вільної від забудови, 

можливе винятково за рішенням 

відповідного уповноваженого ор-

гану.  

З 15 ЛИПНЯ ДІЮТЬ НОВІ ПРИВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

Ф ахівцем із соціальної робо-

ти Горбаль Б.Б. організо-

вано проведення медичного об-

стеження дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах. 

Здійснено виїзд до сім”ї, яка 

перебуває під соціальним супро-

водом, з метою здійснення конт-

ролю за умовами проживання та 

виховання дітей і разом з бать-

ком дитини відвідано Західноук-

раїнський спеціалізований дитя-

чий медичний центр м. Львова 

(Чорнобильська лікарня) для до-

даткового медичного обстеження 

дитини. Ще одній сім”ї, яка пере-

буває під соціальним супроводом, 

надана допомога в поданні доку-

ментів на отримання допомоги 

на поховання в Перемишлянсь-

кому відділенні Пенсійного фон-

ду. Закуплено теплі речі для ди-

тини та продукти харчування. 

На підставі повідомлення т.в.о. 

директора КНП “ЦПМСД” про 

загрозу життю та здоров’ю мало-

літньої дитини, комісією складе-

но Акт проведення оцінки рівня 

безпеки дитини, за розпоряджен-

ням міського голови здійснено 

негайне відібрання дитини із 

сім”ї та влаштовано в КЗ ЛОР 

Будинок дитини №1. 

09.12.2020 КЗ ЦНСП брав уч-

асть в онлайн — семінарі Депар-

таменту соціального захисту на-

селення  Львівської ОДА на тему 

”Соціальний захист в громадах” . 

У відділенні соціальної допомо-

ги вдома соціальні робітники на-

дають підопічним повний спектр 

соціальних послуг (більше 20). 

Навіть в складних умовах каран-

тину працівники продовжують 

працювати, відвідують одиноких 

громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю, які перебувають 

вдома, забезпечують їх продукта-

ми харчування, медикаментами, 

готують їжу, прибирають, допо-

магають передати показники лі-

чильників та оплатити рахунки 

тощо. Робітники щодня надають 

таку необхідну, своєчасну і ефек-

тивну допомогу всім, хто опинив-

ся у складній життєвій ситуації. 

Станом на 15 грудня на обслу-

говуванні перебуває 83 особи, з 

них 18 осіб з інвалідністю. Прове-

дено 2 виїзди з метою перевірки 

стану обслуговування та якості 

надання послуг одиноких і оди-

нокопроживаючих громадян соці-

альними робітниками згідно з 

графікуом а саме: с.В.Глібовичі 

(соціальний робітник - Кунець 

О.Н.), с.Романів (соціальний робі-

тник - Корнійчук М.М.). Відвіда-

но та опитано 21 підопічного. Від 

отримувачів соціальних послуг 

скарг не надходило. Зауваження 

вирішені в робочому порядку. 

З’ясовано та надано інформацію 

для одиноких про паї, порядок їх 

переоформлення, а для деяких 

надано допомогу в одержанні 

плати за користування паєм. 

КЗ ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  ІНФОРМУЄ 

Загублене посвідчення дитини 

багатодітної сім'ї, видане Уп-

равлінням соціального захисту 

населення Перемишлянської 

РДА на ім'я Гула Роман Мико-

лайович - 09.05.2005 року наро-

дження, вважати недійсним.  
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МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ 

ЩО Ж ТАМ У«СОКОЛІ»? 

К онкурс! Шукаємо сміливців-
підприємців і круті ідеї. 

Де шукаємо: учасники конкурсу - 
мешканці або підприємці мікроре-
г і о н у  Л ь в і в с ь к е  О п і л л я 
(Тростянецька, Солонківська, Біб-
рська, Давидівська, Розвадівська, 
Новороздільська громади). 
Суть проєкту? Агенція трансфор-
мацій «M.CLASS» у партнерстві з 
Тростянецька об'єднана територіа-
льна громада та ГО  Львівське 
Опілля 
, оголошує конкурсний відбір учас-
ників проєкту «Акселератор зайня-
тості для громад: відповідь на еко-
номічні виклики для громад в умо-
вах пандемії». 
Ініціатива підтримана у межах 
спільного проєкту Уряду Швеції та 
Програми розвитку ООН (ПРООН) 
в Україні «Посилене партнерство 
для сталого розвитку». 
Разом з вами ми створимо або від-
новимо робочі місця. В рамках кон-
курсу буде відібрано до 15 заявок, 
автори яких матимуть можливість 
пройти безкоштовне навчання з 
бізнес-планування та отримати 
експертний супровід для удоскона-
лення власних ідей. Кращі бізнес-
ідеї, які передбачатимуть ство-
рення або відновлення робочих 
місць, отримають співфінансуван-
ня на їх реалізацію за принципом 
50/50. Детальна інформацію про 
умови надання співфінансування 
т у т :  h t t p s : / /
drive.google.com/.../16L9Hk5obtQe...
/view... 
Коли дедлайн: 28 грудня 2020 ро-

ку. 
Хто може подаватися?  
підприємці, які зареєстровані та/
або проводять свою діяльність на 
цільовій території проєкту;  
ініціативні місцеві жителі, які ма-
ють бажання почати власну справу 
в туристичній сфері. 
Які ідеї розглядають? 
● Створення нових туристичних 
продуктів:  
● Облаштування садиб зеленого 
туризму. 
● Виробництво та просування міс-
цевих продуктів. 
● Виробництво сувенірів. 
●  Сфера  надання послуг 
(перукарні, прокат туристичного 
спорядження, пошиття одягу, ін). 
● Сільське господарство. Особливо 
будуть вітатися проєкти місцевих 
виробників сільськогосподарської 
продукції, які зможуть організува-
ти у себе можливість для прийому 
туристів. 
● Підтримка місцевих виробництв. 
● Організація продажу фермерсь-

кої продукції. 
● Виробництво продукції місце-
вих майстрів. 
● Інші креативні та цікаві ідеї, 
які можуть мати своє продовжен-
ня та розвиток у майбутньому. 
Як взяти участь? 

Крок 1. Придумати бізнес - 
ідею, яку можна втілити до 1 тра-
вня 2021р., яка передбачатиме 
створення або відновлення при-
наймні одного робочого місця, 
яке було втрачено внаслідок пан-
демії COVID – 19. Ідея повинна 

відповідати одному або декільком 
пріоритетним напрямкам цього 
конкурсу. 

Крок 2. Мати можливість спів-
фінансування власної ідеї у розмі-
рі не менше ніж 50 тис. грн. 

Крок 3. До 24.00, 28 грудня 
2020р. подати заявку на участь у 
проєкті за посиланням: https://
docs.google.com/.../1FAIpQLSdywwv
mKfrCSK.../viewform 
Запитання, щодо участі у конкурсі, 
приймаються на електронну пошту 
agency.m.class@gmail.com до 24 
грудня 2020р. 
Також, 17 грудня о 19:00 можна 
задати будь-які питання щодо 
проєкту під час інформаційної 
zoom-зустрічі. Для участі в інфор-
маційній зустрічі потрібно зареєст-
руватись за посиланням: https://
docs.google.com/.../1FAIpQLSeOhMS
Xkg263O.../viewform 

Інформація з FB-сторінки Аген-
ція трансформацій "M.CLASS" 

Щ о ж там відбувається у Со-

колі? 

А там діється нарешті багато 

всього. 

Тинькуємо стіни, реставруємо 

двері і вікна, циклюємо підлоги...  

Адже ми дуже хочемо, щоб цеи ̆ 

рік закінчився двома завершени-

ми проектами - "Кімната бургоміс-

тра" і "Офіс гостинності".  

Хочемо урочисто і ̈х відкрити і 

запросити вас усіх в гості ще цього 

року.  

І хоч зроблено вже дуже багато,  і 

багато з вас зголосилися підтрима-

ти Сокіл, ми все ще потребуємо 

вашоі ̈ допомоги.  

Маємо трохи боргів перед підряд-

никами і бракує трохи для співфі-

нансування грантів (нашого внес-

ку).  

До "Кімнати Бургомістра” шукає-

мо гарну старовинну люстру і ста-

ровинні рами - для маи ̆бутньоі ̈ екс-

позиціі ̈.  

Для "Офісу гостинності" потребу-

ємо офісного обладнання і канцто-

варів.  

А також - керамічні панелі опа-

лення і дров'янии ̆ "булер'ян" для 

опалення лекторію. Або трохи гро-

шеи ̆, аби то все придбати і не по-

чинати Новии ̆ рік з боргами. 

Якщо Ви теж хочете, щоб «Сокіл» 

і и ̆ого команда наступного року 

працювали для вас повноцінно, 

пропонували багато туристичних, 

мистецьких та освітніх продуктів, і 

маєте нагоду, підтримати нас мож-

на, скинувши кошти на 

Картковии ̆ рахунок 

5169330519918889 

Або за реквізитами 

UA783052990000026005021008733 

А тим часом - світлини Сокола, 

які нас уже тішать!  

Ці зміни стали можливі завдяки 

ЄВРОРЕГІОН "КАРПАТИ - УКРА-

ЇНА" та мікропроєкту від Львівсь-

ка обласна рада 

БФ «Спадщина UA» 

https://www.facebook.com/totg.lviv/?__cft__%5b0%5d=AZX2dR_zuHlOFOQnxLpL_st8yzyK2mSHn6MJERUD3Jhba05SizD7-fO5NxMZtzwQ4lfdXF2hPy09NzQF6KVVD1EwcHjep9rH5uAlC574nlbfo3bwYNs8lWR_itp57Pv6OQBiYzQ9bt2sTamSP1xf-9gfhRgwlsRCoj-Q4AqGJ8rYgauN1naowTKfFSDPsmHcwU2TryGOTp2BfqPp
https://www.facebook.com/totg.lviv/?__cft__%5b0%5d=AZX2dR_zuHlOFOQnxLpL_st8yzyK2mSHn6MJERUD3Jhba05SizD7-fO5NxMZtzwQ4lfdXF2hPy09NzQF6KVVD1EwcHjep9rH5uAlC574nlbfo3bwYNs8lWR_itp57Pv6OQBiYzQ9bt2sTamSP1xf-9gfhRgwlsRCoj-Q4AqGJ8rYgauN1naowTKfFSDPsmHcwU2TryGOTp2BfqPp
https://www.facebook.com/lvivskeopillya/?__cft__%5b0%5d=AZX2dR_zuHlOFOQnxLpL_st8yzyK2mSHn6MJERUD3Jhba05SizD7-fO5NxMZtzwQ4lfdXF2hPy09NzQF6KVVD1EwcHjep9rH5uAlC574nlbfo3bwYNs8lWR_itp57Pv6OQBiYzQ9bt2sTamSP1xf-9gfhRgwlsRCoj-Q4AqGJ8rYgauN1naowTKfFSDPsmHcwU2TryGOTp2
https://www.facebook.com/lvivskeopillya/?__cft__%5b0%5d=AZX2dR_zuHlOFOQnxLpL_st8yzyK2mSHn6MJERUD3Jhba05SizD7-fO5NxMZtzwQ4lfdXF2hPy09NzQF6KVVD1EwcHjep9rH5uAlC574nlbfo3bwYNs8lWR_itp57Pv6OQBiYzQ9bt2sTamSP1xf-9gfhRgwlsRCoj-Q4AqGJ8rYgauN1naowTKfFSDPsmHcwU2TryGOTp2
https://drive.google.com/file/d/16L9Hk5obtQe-iijYFSumNW8jf0MmWLeU/view?usp=sharing&fbclid=IwAR2_ZrR4WPX7F-AIP8hvsPW_T8FjVuWQcU-2aseAyFayeYScg2v1FwkcMmo
https://drive.google.com/file/d/16L9Hk5obtQe-iijYFSumNW8jf0MmWLeU/view?usp=sharing&fbclid=IwAR2_ZrR4WPX7F-AIP8hvsPW_T8FjVuWQcU-2aseAyFayeYScg2v1FwkcMmo
https://drive.google.com/file/d/16L9Hk5obtQe-iijYFSumNW8jf0MmWLeU/view?usp=sharing&fbclid=IwAR2_ZrR4WPX7F-AIP8hvsPW_T8FjVuWQcU-2aseAyFayeYScg2v1FwkcMmo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdywwvmKfrCSK9jN5gnOnH7hdc0-a647giKIGi-_pCcp4uzhQ%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR2-eNh8_vMo_Tb9x5ZPwJyLT8Zj3uQXTxTAPN3JygED7CTrlHQ1MvrX8dg&h=AT1HKQeZlMPv2bmXtDWfDE_abQ8gVsPX6kA-n
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdywwvmKfrCSK9jN5gnOnH7hdc0-a647giKIGi-_pCcp4uzhQ%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR2-eNh8_vMo_Tb9x5ZPwJyLT8Zj3uQXTxTAPN3JygED7CTrlHQ1MvrX8dg&h=AT1HKQeZlMPv2bmXtDWfDE_abQ8gVsPX6kA-n
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdywwvmKfrCSK9jN5gnOnH7hdc0-a647giKIGi-_pCcp4uzhQ%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR2-eNh8_vMo_Tb9x5ZPwJyLT8Zj3uQXTxTAPN3JygED7CTrlHQ1MvrX8dg&h=AT1HKQeZlMPv2bmXtDWfDE_abQ8gVsPX6kA-n
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOhMSXkg263O_tVha-kAgUzE2dtKLfuQbo2DgiwshwqCyFaw/viewform?fbclid=IwAR2ThJoGnN2oYqFPZj2_hvH3oFQWm8wx1a88ocb9ulXsFU4twRvZLaePvv4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOhMSXkg263O_tVha-kAgUzE2dtKLfuQbo2DgiwshwqCyFaw/viewform?fbclid=IwAR2ThJoGnN2oYqFPZj2_hvH3oFQWm8wx1a88ocb9ulXsFU4twRvZLaePvv4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOhMSXkg263O_tVha-kAgUzE2dtKLfuQbo2DgiwshwqCyFaw/viewform?fbclid=IwAR2ThJoGnN2oYqFPZj2_hvH3oFQWm8wx1a88ocb9ulXsFU4twRvZLaePvv4
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Випуск №230, 17 грудня 2020 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «РІЗДВЯНА ЗІРКА-2021 

З 21 грудня по 28  грудня 2020 
року у Народному домі м.Бібрки 
проводиться онлайн фестиваль-
конкурс «Різдвяна зірка-2021». У 
фестивалі –конкурсі беруть участь 
колективи закладів культури Біб-
рської ОТГ 
ПОЛОЖЕННЯ 
онлайн фестивалю - конкурсу 
«Різдвяна зірка-2021» 
(далі-Конкурс) 
Мета і завдання фестивалю-
конкурсу 
1.1 Мета Конкурсу: відродження та  
популяризація традицій народної 
творчості, пісенності, фольклору, 
організація змістовного дозвілля 
населення, сприяння патріотично-
му вихованню молоді та громади в 
цілому через популяризацію націо-
нальної культури та народних зви-
чаїв. 
1.2 Завдання Конкурсу: згуртуван-
ня Бібрської об’єднаної територіаль-
ної громади, виявлення та підтрим-
ка виконавців громади, залучення 
дітей та молоді до народної творчос-
ті.  
Організація проведення фести-
валю-конкурсу 
2.1 Організатором  та засновником 
Конкурсу є Народний дім м.Бібрки. 
2.2 Загальне керівництво здійснює 
відділ культури виконавчого комі-
тету Бібрської міської ради. 
3.Учасники фестивалю-
конкурсу 
3.1.До участі в Конкурсі запрошу-
ються  учасники творчих колекти-
вів та окремі виконавці закладів 
культури Бібрської ОТГ. 
4. Час і місце проведення. 
4.1.Конкурс проводиться з 21 груд-
ня до 27 грудня 2020 р. у Народно-
му домі м.Бібрки. (онлайн) 
 

Умови участі у  фестивалі-
конкурсі 
5.1.Для участі у Конкурсі до 27 
грудня 2020 року подається заяв-
ка та відеозапис виступу на елект-
ронну адресу bibr-
ka.kultura@gmail.com,  або на 
Viber «Народні доми»  
5.2.  28 грудня 2020 р. - формування 
відеозаписів по номінаціях. 
5.3. 29 грудня 2020 р.- засідання 
журі 
Заявка на участь у фестивалі-
конкурсі «Різдвяна зірка-2021» : 
Найменування закладу, Керівник 

закладу , Назва колективу (соло, 

ансамбль, хор), Назва твору, Худож-

ній керівник колективу, телефон, 
6.Умови  проведення фестивалю
-конкурсу 
6.1.Фестиваль проводиться в трьох 
номінаціях: 
- Віншування 
В номінації учасники виконують 
один твір тривалістю до 4 хвилин 
Критерії оцінювання: 
1. Яскраве висвітлення тематики; 
2. Художній рівень виконання; 
3. Оригінальність виконання; 
4. Сценічна культура; 
5. Відповідність репертуару віковим 
виконавським можливостям учас-
ників; 
- Щедрівки та колядки 
 Виступ кожного учасника або коле-
ктиву включає в себе один твір  
(щедрівки, колядки) загальною три-
валістю 4 хвилини     
Критерії оцінювання: 
1. Сценічна культура; 
2. Художній рівень виконання; 
3.Відповідність репертуару віковим 
виконавським можливостям учас-
ників; 
4. Оригінальність виконання. 
- Різдвяні обряди 

В номінації учасники виконують 
інсценізацію українського різдвяно-
го обряду («Вертеп», «Коза», 
«Маланка»)  або його фрагменту 
загальною тривалістю до  5 хвилин. 
-Критерії оцінювання: 
1. Розкриття теми обряду; 
2. Оригінальність постановки; 
3. Сценічна культура; 
4. Художній рівень виконання; 
5. Відповідність репертуару віковим 
виконавським можливостям учас-
ників; 
Визначення і нагородження 
учасників фестивалю-конкурсу 
7.1.Протягом Конкурсу працює жу-
рі, яке визначає переможців у різ-
них номінаціях; 
7.2.Журі має право разом з органі-
заторами присуджувати додаткові 
призові місця; 
7.3.Визначення та нагородження 
переможців відбудеться 27 січня 
2021 р. у Народному домі м.Бібрки  
Склад журі 
онлайн фестивалю-конкурсу 
«Різдвяна зірка-2021» 
1. СурмачЛ.П. – начальниця відді-
лу культури 
2. Бобечко Г.С.- головний спеціаліст 
відділу культури 
3. От.декан Микола Коваль 
4. Береза М.М.- директор НД 
м.Бібрки 
5. Павелко Н.П.-директорка КЗ 
«ПБ Бібрської міської ради» 
6. Герчаківський І.М.-директор 
БМШ 
7. Довгаль О.В.- заступник міського 
голови з гуманітарних питань 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церкві 

Покрови Пресвятої Богоро-

диці м. Бібрки:  

П'ятниця, 18.12 

- 08:00 Свята Літургія за 

упокій 

- 18:00 Вечірня 

Субота, 19.12 (святого Ми-

колая чудотворця) 

- 09:00; 11:00 Свята Літургія 

- 18:00 Вечірня 

Неділя, 20.12 

- 09:00; 11:00 Свята Літургія 

mailto:bibrka.kultura@gmail.com
mailto:bibrka.kultura@gmail.com

