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Ш ановні мешканці 

Бібреччини 
Сердечно вітаю вас із прийдеш-

німи святами—Новим роком та 

Різдвом Христовим! 

Це найочікуваніші, найсвітліші 

та найулюбленіші з дитинства свя-

та, з якими пов’язані теплі спогади 

та найкращі сподівання. 

2021 рік був непростим, але ми 

здобули новий життєвий і профе-

сійний досвід та навчилися вирі-

шувати найскладніші проблеми. 

Усі ми докладали максимальних 

зусиль, аби наша громада була 

успішною та комфортною для про-

живання. 

Щиро дякую тим, хто своєю пра-

цею, талантом, уміннями, зусил-

лями творив історію нашої грома-

ди упродовж року, хто забезпечу-

вав її життєдіяль-

ність і продуктивну 

роботу  підприємств, 

установ та організа-

цій. Сподіваюся, що 

наступний 2022 рік  

радуватиме нас но-

вими здобутками і 

звершеннями. 

Напередодні ново-
річних свят стало традицією зага-
дувати бажання й вірити, що вони 
обов’язково здійсняться. Нехай усе 
те, що ви заплануєте в новорічну 

ніч, обов’язково здійсниться. Не-
хай Новий рік буде для кожного з 
вас добрим і радісним, принесе 
злагоду і достаток, а таїнство Різд-
ва Христового наповнить серця 

вірою у кращий завтрашній день. 
Зичу, щоб 2022  рік став для кож-

ного з нас роком позитивних змін, 

а для України – роком зміцнення 
державності, економічного зрос-
тання, духовного оновлення, ро-
ком, у якому в Україні запанує 

довгоочікуваний мир. 
Світлої і яскравої Різдвяної зорі, 

яка зігріє теплом усіх.  
Веселих та радісних свят, дорогі 

земляки!  

З повагою Бібрський міський  

голова Роман Гринус  

ДОМІВКИ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ 

Д уже приємні новини перед 

Різдвяними святами! 

Троє дітей-сиріт отримали клю-

чі від помешкань, які з нинішньо-

го дня стануть їхніми рідними до-

мівками. 

Направду, дива трапляються, 

але вони є результатом наполег-

ливої праці, зокрема влади різних 

рівнів і Служби у справах ді-

тей. Бібрська міська рада й 

надалі співфінансуватиме при-

дбання житла дітям-сиротам, 

відповідну програму закладено 

в бюджет.  

В особливий спосіб хочеться 

подякувати Галині Гриньків, 

начальнику Служби у справах 

дітей Бібрської міської ради.  

Щира вдячність Христині За-

мулі , голові Львівської районної 

державної адміністрації, та Воло-

димирові Лису, начальникові Слу-

жба у справах дітей Львівської 

ОДА, за сприяння у придбанні 

житла сиротам.  

Щирі слова вдячності сестрі 

Маргариті, яка опікувалася діть-
ми і зробила великий вклад у 

справу придбання домівки.  

ФОТОФАКТ 

З акуплено 

комп'юте-

рне облад-

нання для 

з д о б у в а ч і в 

освіти 1 кла-

сів Бібрської 

МТГ, що нав-

чаються за 

новими мето-

диками відпо-

відно до Кон-

цепції "Нова українська школа": теле-

візори,  ноутбуки, принтери.  

https://www.facebook.com/bibrechchyna2019/?__cft__%5b0%5d=AZUcCGVLfHE9zZ11ZUQEE5eIDo34N9ZF4QfeGkJIeQPP1Mw2GzcKnnyHIQfw8YQuNJd67DMjuXNDJE1-On3C6yV1YB8FYtB6QOxs0ZOTXrxEcy8WeZymDuJ8Rl4HViLe8RVJ9iFpUKr2y4IDvsH79-aq8wRMDGvURn2T2TvFPaj4F-z7g7qZjIZAkA3f9W9bk6zyun2Cz
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100060138866633/?__cft__%5b0%5d=AZUcCGVLfHE9zZ11ZUQEE5eIDo34N9ZF4QfeGkJIeQPP1Mw2GzcKnnyHIQfw8YQuNJd67DMjuXNDJE1-On3C6yV1YB8FYtB6QOxs0ZOTXrxEcy8WeZymDuJ8Rl4HViLe8RVJ9iFpUKr2y4IDvsH79-aq8wRMDGvURn2T2TvFPaj4F-
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100002551492094/?__cft__%5b0%5d=AZUcCGVLfHE9zZ11ZUQEE5eIDo34N9ZF4QfeGkJIeQPP1Mw2GzcKnnyHIQfw8YQuNJd67DMjuXNDJE1-On3C6yV1YB8FYtB6QOxs0ZOTXrxEcy8WeZymDuJ8Rl4HViLe8RVJ9iFpUKr2y4IDvsH79-aq8wRMDGvURn2T2TvFPaj4F-
https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100002551492094/?__cft__%5b0%5d=AZUcCGVLfHE9zZ11ZUQEE5eIDo34N9ZF4QfeGkJIeQPP1Mw2GzcKnnyHIQfw8YQuNJd67DMjuXNDJE1-On3C6yV1YB8FYtB6QOxs0ZOTXrxEcy8WeZymDuJ8Rl4HViLe8RVJ9iFpUKr2y4IDvsH79-aq8wRMDGvURn2T2TvFPaj4F-
https://www.facebook.com/susdLoda/?__cft__%5b0%5d=AZUcCGVLfHE9zZ11ZUQEE5eIDo34N9ZF4QfeGkJIeQPP1Mw2GzcKnnyHIQfw8YQuNJd67DMjuXNDJE1-On3C6yV1YB8FYtB6QOxs0ZOTXrxEcy8WeZymDuJ8Rl4HViLe8RVJ9iFpUKr2y4IDvsH79-aq8wRMDGvURn2T2TvFPaj4F-z7g7qZjIZAkA3f9W9bk6zyun2CzWHvD0ZpW
https://www.facebook.com/susdLoda/?__cft__%5b0%5d=AZUcCGVLfHE9zZ11ZUQEE5eIDo34N9ZF4QfeGkJIeQPP1Mw2GzcKnnyHIQfw8YQuNJd67DMjuXNDJE1-On3C6yV1YB8FYtB6QOxs0ZOTXrxEcy8WeZymDuJ8Rl4HViLe8RVJ9iFpUKr2y4IDvsH79-aq8wRMDGvURn2T2TvFPaj4F-z7g7qZjIZAkA3f9W9bk6zyun2CzWHvD0ZpW
https://www.facebook.com/susdLoda/?__cft__%5b0%5d=AZUcCGVLfHE9zZ11ZUQEE5eIDo34N9ZF4QfeGkJIeQPP1Mw2GzcKnnyHIQfw8YQuNJd67DMjuXNDJE1-On3C6yV1YB8FYtB6QOxs0ZOTXrxEcy8WeZymDuJ8Rl4HViLe8RVJ9iFpUKr2y4IDvsH79-aq8wRMDGvURn2T2TvFPaj4F-z7g7qZjIZAkA3f9W9bk6zyun2CzWHvD0ZpW
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ФОТОФАКТ 

Д іти із задоволенням тестують мультиборди, які мають багато 

цікавих функцій і допомагають набути практичних навиків.  

Мультиборди закуплено за кошти залишків освітньої субвенції в 

найбільші заклади освіти Бібрської громади. 

Закуплено 5 інтерактивних панелей ( мультибордів) з програмним 

забезпеченням mozaBook для ЗЗСО І-ІІІ ст. Бібрської МТГ.  

19 грудня в Народному домі м.Бібрка відбулося найулюблені-

ше свято, якого чекає 

вся дітвора, - День 

Святого Миколая! 

Користувачі бібліоте-

ки показали казко-

в и й  м ю з и к л 

"НЕБЕСНА КУХНЯ". 
Музику для вистави 

написав Мирон Бере-

за , директор Народ-

ного дому м.Бібрка. 

Долучилися до свята також ді-

ти церковного хору парафії Покро-

ви Пресвятої Богородиці під керів-

ництвом Катерини Чабан , вико-

навши кілька пісень на прославу 

Святого Миколая. 

За слухняність, старанність, 

працьовитість, в нагороду від Чу-

дотворця всі учасники отримали 

подарунки, від яких на їхніх об-

личчях з’явилися щасливі усміш-

ки. 

ФОТОФАКТ 

Д ошкільнята старших груп "Колобок" та 

" Колосок" під керівництвом музичного 

керівника Візної Любові за допомогою інсцені-

вки відтворили Святвечір у родинному колі та 

історію народження Ісуса.  

ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 

ФОТОФАКТ 
10 грудня 2021 р. встановлено меморіальну таблицю в 

пам'ять про 

тих людей, які 

спричинилися 

до будівницт-

ва "Просвіти" 

та з нагоди 

125- річниці 

"Просвіти" у 

Бібрці 

Р азом 8 медалей на Чемпіона-

ті України та Кубку України. 

Результати Карате Бібрка Пере-

мишляни - осередок ск "Канку" : 

Красівська Вероніка 2 місце 

(розділ ката) 2007-2008р.н.  

Марків Роман 3 місце (розділ 

ката) 2009-2010р.н. 

Мирка Назар - 3 місце (розділ 

ката) 2011-2012р.н. 

Чабан Мар‘яна - 3 місце (розділ 

ката) по дорослих 

Круть Святослав - 3 місце 

(розділ куміте) 2006-2007р.н. 

Красівська Вероніка - 4 місце 

(розділ куміте) 2006-2007р.н. 

Командні ката - 3 місце  

Гвоздецький Максим, Луців Де-

нис, Красівська Вероніка  

https://www.facebook.com/sk.kanku.Bibrka.Peremyshliany/?__cft__%5b0%5d=AZVwYTWm9dmRcV8U8GKhpdthoxd3XoPMSjM05k3KTdjT8HtGIQG5Ed6ypBdjZmvS7vNikg1-Xngh4_KTk3BPwgbYdxy_fpJoZXsynRpxdgxr5l80EEDHoBDCWYzJGHMC4sqdi_96wWHKO_Pd5oKFpsPRRGh0GbF6xxihDRXzTfoFzB38ny9BaAMtxVsi
https://www.facebook.com/sk.kanku.Bibrka.Peremyshliany/?__cft__%5b0%5d=AZVwYTWm9dmRcV8U8GKhpdthoxd3XoPMSjM05k3KTdjT8HtGIQG5Ed6ypBdjZmvS7vNikg1-Xngh4_KTk3BPwgbYdxy_fpJoZXsynRpxdgxr5l80EEDHoBDCWYzJGHMC4sqdi_96wWHKO_Pd5oKFpsPRRGh0GbF6xxihDRXzTfoFzB38ny9BaAMtxVsi
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ФОТОФАКТ 

З авершення робіт в ДНЗ "Пізнайко" 

с.В.Глібовичі. Фотозвіт. 

Завдяки перемозі в Обласному конкурсі проєктів 

місцевих ініціатив завершено роботи в ДНЗ 

"Пізнайко" с.В.Глібовичі. Замінено покрівлю над 

основним корпусом та майбутнім актовим залом, 

встановлено вхідні двері та вікна на 2-му поверсі, 

змонтовано систему водовідливу. Дякуємо всім, хто 

долучився до реалізації даного проєкту.  

В ідбулися Установчі 

збори щодо ство-

р е н н я  м о л о д і ж н о -

консультативного органу 

при Бібрській міській раді.  

Головою Молодіжної ра-

ди обрано Лілію Майовець.  

Затверджено склад Мо-

лодіжної ради у кількості 9 

осіб.  

Попереду - планування 

роботи, налагодження ко-

мунікації, цікаві ідеї, проє-

кти, створення молодіжно-

го простору і багато ініціа-

тив!  

Молодь - це завжди щось 

нове! Успіхів! Ми у вас ві-

римо!  

ФОТОФАКТ 

П ерші змагання з ве-

лосипедного туризму 

в Бібрській громаді для ді-

тей.  

Будьте активними та здоро-

вими!  

МОЛОДІЖНА РАДА - Є!  

ФОТОФАКТ 

З авершено ремонтні роботи в межах проєкту 

"Капітальний ремонт частини внутрішніх 

приміщень з заміною підлоги та сцени Народного 

дому в селі Ходорківці 

https://www.facebook.com/groups/333740930352968/user/100002183929672/?__cft__%5b0%5d=AZUZxFK5cybJTuOYzipTRUN18b0eryZQz9HoekQ5U9m7iJ1j-ujLAIR_zH17liptYXkQ-GmgOsYZqnsnsrccnl4pvJnQGy227hxRYHrR_KSsbM6yLH_hAhIfSo__vdlm4QJjKdEi2t7K2QSmNR0rLhZOFpx_JZwRrEgSrMSy8JuBgi
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Газета «Бібрські Вісті» 

ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 

http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html 
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ПОВІДОМЛЕННЯ  

про оприлюднення Детального 

плану території 

для будівництва та обслуговуван-

ня складських  будівель і споруд та 

реконструкції комплексу будівель в 

с.Стоки (за межами населеного пунк-

ту) по вул. Уляни Кравченко Львівсь-

кого р-ну Львівської області (ДПТ) та 

Звіту про стратегічну екологічну оці-

нку (СЕО) 

Детальний план території для будів-

ництва та обслуговування складських  

будівель і споруд та реконструкції ком-

плексу будівель в с. Стоки (за межами 

населеного пункту) по вул. Уляни Кравче-

нко Львівського р-ну Львівської області. 

Детальний план території для будів-

ництва та обслуговування складських 

будівель і споруд та реконструкції ком-

плексу будівель в с. Стоки (за межами 

населеного пункту) по вул. Уляни Кравче-

нко Львівського р-ну Львівської області 

розробляється для будівництва та обслуго-

вування складських будівель і споруд та 

реконструкції комплексу будівель в с. Сто-

ки (за межами населеного пункту), відпо-

відно до чинного законодавства з викорис-

танням матеріалів містобудівного та земе-

льного кадастрів. 

Орган, що прийматиме рішення про 

затвердження ДПТ та Звіту про СЕО, – 

Бібрська міська рада Львівської області 

(вул. Тарнавського, 22, м. Бібрка, Львівсь-

кий р-н, Львівська обл., 81220). 

Розробник Детального плану – ФОП 

Рогожа В.Д. 

Розробник СЕО – ТзОВ «Центр Проект 

ЛТД». 

Строк громадського обговорення – 30 

днів з дня оприлюднення повідомлення; 

Дата, час і місце проведення заплано-

ваних громадських слухань: 

01.02.2021 року о 12:00, Бібрська місь-

ка рада Львівської області (вул. Тарнавсь-

кого, 22, м. Бібрка, Львівський р-н, Львів-

ська обл., 81220). 

Ознайомитися з ДПТ та звітом про 

СЕО можна ознайомитися за адресою: 

Бібрська міська рада Львівської області 

(вул. Тарнавського, 22, м. Бібрка, Львівсь-

кий р-н, Львівська обл., 81220). 

Розпорядником інформації щодо стану 

довкілля та інформації пов’язаної зі здо-

ров’ям населення, що стосується проекту є 

Бібрська міська рада Львівської області. 

4) Необхідність проведення транскор-

донних консультацій щодо проекту дета-

льного плану території: не передбачено. 

Розклад служінь у  

церкві 

Покрови Пресвятої Бо-

городиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 31.12 

- 08:00 – Божественна Лі-

тургія св. Йоана Золотоус-

того за здоров’я 

- 23:00 – Молебень до Бо-

городиці (Подяка за про-

житий рік) 

Субота, 01.01  

- 08:00 – Божественна Лі-

тургія св. Йоана Золотоус-

того за упокій 

- 18:00 – Вечірня 

Неділя (перед Різдвом 

Христовим – Святих От-

ців), 02.01 

- 08:30 – Cповідь 

- 09:00; 11:00; 13:00 – Бо-

жественна Літургія св. Йо-

ана Золотоустого 

- 15:00 – Хресна дорога 

У  нашій громаді 

працює стаціонар-

ний пункт обігріву. Там 

можуть зупинитись люди, 

які застрягли у заметах 

чи заторах. 

Пункт розташований у 

КНП «Бібрська міська 

лікарня» в м. Бібрка по 

вул.Стуса 41  

ПОДЯКА 

В ідділ освіти висловловлює слова 

подяки депутату Бібрської місь-

кої ради Мар'янові Наугольнику за спон-

сорську допомогу закладам освіти: 

10 одномісних парт (ЗЗСО І-ІІІ ст. с. 

Романів); 

50 стільців і 2 столи (БДЮТ м.Бібрка); 

3 умивальники (Бібрський ОЗЗСО І-

ІІІ ст. ім.Уляни Кравченко). 

Особлива подяка за інвалідний візок 

для дитини з особливими освітніми пот-

ребами філії І-ІІ ст. с. Стоки. 

Дякуємо, п. Мар'яне, що не стоїте 

осторонь проблем освіти Бібрської МТГ  


