
У середу, 8 червня, відбулася зустріч 
представників місцевого самоврядування 
Бібреччини з народним депутатом України 
Любомиром Зубачем та депутатом обласної 
ради Тетяною Письменною.  

Основною темою зустрічі була майбутня 
територіально-адміністративна реформа та її 
особливості на наших теренах. Пан Любомир 
як член комітету Верховної Ради України з 
питань державного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самоврядування 
вичерпно відповів на всі питання присутніх 
та розповів про основні переваги, що 
отримають громади від об’єднання. Зокрема 
він навів приклад громад, які вже 
об’єдналися – їхні бюджети зросли в кілька разів за рахунок нової податкової політики держави 
щодо об’єднаних громад (більшість податків залишається на місці), також перші 5-7 років 
реформи держава додатково даватиме кошти на розвиток інфраструктури (тож виграють ті, що 
об’єдналися швидше) та залучатиме міжнародні гранти для їхньої підтримки. 

Також пані Тетяна як  заступник голови комісії з питань  дорожнього господарства, 
інфраструктури, регулювання земельних відносин,  адміністративно-територіального устрою, 
планування території та архітектури та фахівець у галузі управління багатоквартирними 
будинками (ОСББ та управлінські компанії) роз’яснила багато питань щодо ремонту доріг та 
вирішення проблем комунального господарства. 

Організатори планують і надалі проводити такі зустрічі з питань, що найбільше хвилюють 
громади. 

На зустрічі були присутні представники громад Бібрки, Великоглібовицької, Ланівської, 
Свірзької та Романівської сільських рад.  

Захід ініційовано керівником фракції «Самопоміч» у Бібрській міській раді Іваном Патецьким 
за сприяння обласного осередку політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». 

 

Завершився черговий етап ремонту доріг в місті Бібрка 
У п'ятницю завершено ремонт доріг по вул. Грушевського, 

Ген. Тарнавського та пл. Національного Відродження. 
Замовником робіт є Бібрська міська рада, виконавцем – 
турецька фірма «Онур» (одна з кращих шляхоремонтних 
фірм).  

Загальна вартість робіт – 940 тис. грн. Із міського бюджету 
виділено 200 тис грн., решту коштів залучено з обласної 
скарбниці. 

Ремонт доріг вдалося виконати якісно, швидко й недорого 
для міського бюджету завдяки ефективній співпраці 
міського голови з головою Львівської ОДА Олегом 
Синюткою та головою Перемишлянської РДА Володимиром 
Танчиним. Далі очікуємо на кошти для співфінансування 
ремонту вул. І. Франка. 

 
 

Громадська організація «Молодь Бібрки» 
З чого все починалося ? 
Час швидко минає, а з ним змінюються погляди на життя, цінності, соціальні норми. Так сталося, 

що в якийсь момент наше громадянське суспільство встановило для себе чіткий вибір – рух до 
Європи - і за це поплатилося не одним життям. Власне, Революція Гідності змінила багатьох людей, 
пам’ятаємо, що першими вийшли на Майдан студенти, які прагнули змін. З цього моменту по всій 
Україні почали об’єднуватися люди, які розуміли, що тільки вони самі, своєю працею зможуть 
змінити своє місто чи село.  

Громада – великий чоловік 

І.Я. Франко м. Бібрка, 16 червня, 2016 рік випуск №27(104) 

Зустріч представників громад 



У Бібрці також було багато молодих людей, які активно брали участь у Революції Гідності, у яких 
палали очі, які хотіли зробити щось для своєї держави, свого містечка... Знайшлися однодумці: 
молодь різного віку та поглядів. Нас було небагато, близько 10 - ти осіб, назвали себе «Ініціативна 
молодь Бібрки». Першу нашу спільну акцію «Майдан горить в наших серцях» проведено у 2014 році 
до річниці початку Революції Гідності. Тоді ми разом із бібрчанами виклали тризуб зі свічок, щоб 
згадати початок подій Євромайдану. Далі був організований збір макулатури по місту, щоб отримати 
кошти та хоч чимось допомогти нашим солдатам там, на Сході. Ми ще не знали, як правильно щось 
організовувати, як утілити в життя свої ідеї, але ми вчилися, було важко. Ми навіть собі не могли 
уявити, що стільки свого особистого часу ми віддаватимемо на громадську діяльність, що все 
настільки закрутиться… 

Процес пішов 
Акція за акцією, захід за заходом додавали 

нам більше впевненості,  досвіду й відчуття 
необхідності йти далі… Так було організовано 
ще ряд заходів: «Започатковуємо Різдвяні 
традиції» - проведено з метою розпочати 
традицію святкувати Різдво всім містом, 
подарувати дітям та їхнім батькам справжнє 
Свято, хороший настрій і неповторні світлини; 
«Вечір пам'яті Героїв Небесної Сотні», 
присвячений ушануванню пам'яті загиблих на 
Майдані;  флеш – моб «Читаємо Шевченка 
разом» - мав на меті підтримати 
всеукраїнський марафон, донести частинку 
душі великого Кобзаря до свідомості кожного 
українця та різноманітні Майстер-класи, які 
проводилися з метою організації корисного та 
цікавого дозвілля дітей, серед яких  були й вихованці Будинку сімейного типу при монастирі Сестер 
Згромадження Пресвятої Родини. 

Улітку 2015 року мали приємність познайомитися з іншими молодими бібрчанами, які називали 
себе «Молода Генерація». Разом провели акцію «Купальська ватра», яка відбулася  на місцевому 
басейні на Івана Купала. Дівчата плели віночки та запускали їх в озеро, хлопці на гітарі грали пісень; 
основною подією цього свята була ватра, і, за традицією, хлопці з дівчатами стрибали через неї. Після 
спільно проведеного свята молоді люди двох організацій вирішили, що нам потрібно об’єднатися, бо в 
нас насправді спільна мета. Уже всі разом ми активно долучалися до патріотичних та культурних 
заходів, що відбувалися в місті. Так розпочався другий рік нашої діяльності. Певні заходи вже стали 
для нас традицією, і ми лише змінювали сценарії проведення. Але з’явилися й нові, такі, як: 
«Вечорниці на Андрія», психологічно-інтелектуальна гра «Мафія», флеш-моб “Поезія  Франка”.  

У якийсь момент ми прийшли до думки, що нам потрібно далі рости, розвиватися. Багато 
дискутуючи на зустрічах прийшли до висновку, що нам потрібно зареєструвати свою організацію, що 
і зробили. Тепер ми офіційна ГО «Молодь Бібрки». У своєму статуті ми вказали, що нашою метою є 
залучення молоді до активної участі в громадському житті міста.  

До лав учасників нашої громадської організації входить молодь різного віку - це школярі, студенти 
та працююча молодь, загалом більше 20 людей. Головою громадської організації на установчих зборах 
обрали Зінчук О.Я. Разом ми вчимося одне в одного, обмінюємося досвідом, дискутуємо, у процесі 
роботи навчаємося вирішувати низку проблем.  

Наші плани на майбутнє. 
 Як і в кожної активної спільноти,  у нас з’являються все нові ідеї та плани, які ми хотіли б 

реалізувати. Але в силу тих чи інших обставин, уже з власного досвіду бачимо - усе не завжди 
вдається зробити, оскільки для проведення певного заходу чи акції потрібен не лише час, праця, а й 
матеріальні ресурси для її втілення: від листівок чи плакатів і звукових колонок до  оргтехніки або 
іншого специфічного обладнання чи транспорту.  Тому фандрейзинг (залучення коштів та ресурсів) – 
невід'ємна складова діяльності нашої організації. Як  ГО, ми  плануємо брати участь у конкурсах, 
грантах, пошуках інвесторів, щоб якось залучити кошти для реалізації наших проектів. Найближчим 
часом хочемо розмалювати стіну на площі Національного Відродження, хочемо також, як і минулого 
року, провести святкування Івана Купала, будемо проводити майстер – класи тощо.  Звісно, це все 
робиться не за один день, але цілі поставлені - і треба до них йти, продовжити нашу діяльність, 
використовуючи набутий досвід. Знання того, що ми вже  зробили, розвiюють нашi сумнiви i 
стимулюють до здiйснення наших надiй, планів та бажань. 

Ганна Галечка та Оксана Зінчук 
 

До року Івана Франка й Уляни Кравченко в Бібрці 
Перша спроба: український крок до Нобеля 

(До ювілею Івана Франка у 2016 році) 
Гортаючи старі газети за 1915 рік, другий рік Першої світової війни, натрапив у львівській газеті 

«Українське слово» за 18 грудня 1915 року в рубриці «Новинки» на 3 сторінці повідомлення під 
заголовком: «Нагорода Нобля і Українці». «Ані один заслужений наш земляк, член великого, 
культурного, 36 мільйонів численного народу не отримав ще нагороди Нобля», - об’єктивно 



стверджував автор інформації і подавав свою версію такого стану. «Вина сього в тім, - продовжував 
розвивати думку пресовик, - що не маємо ні свого університету, ні академій, котрі мали би 
кандидатів до нагороди до Нобля.» 

Тепер дещо про престижну, можна сміливо сказати, найпрестижнішу премію у сфері 
інтелектуального пізнання світу, Нобелівську нагороду. 

Альфред Нобель, шведський учений-хімік і  підприємець( 1833-1896рр.), у своєму заповіті 
передбачив: на відсотки від його капіталу має бути заснована премія його імені. Її мають вручати 
щорічно за найважливіші наукові досягнення. На час смерті А.Нобеля його багатство оцінювалось у 
33233792 шведські крони, або в 9.2 мільйона доларів США. 

29 червня 1900 року король Швеції і Норвегії Оскар ІІ схвалив статут фонду Нобеля. 
Фонд Нобеля – організація незалежна, щоправда, голову фонду призначає уряд Швеції. До ради 

фонду входять представники тих установ, які ухвалюють рішення про присудження премій. Фонд не 
має жодного впливу на визначення лауреатів. 

Вручення лауреатам нагород відбувається в Стокгольмі й Осло 10 грудня кожного року, у день 
смерті А.Нобеля. Король Швеції в урочистій атмосфері  вітає лауреатів та вручає диплом і золоту 
медаль із зображенням засновника премії. Дійство триває два дні. Наступного дня проводиться дуже 
поважний банкет при свічках, нобеліантам відводиться по дві хвилини на виступ. Грошову складову 
премії лауреати можуть отримати вже 12 грудня у фонді Нобеля. 

Перша церемонія нагородження лауреатів відбулася 1901 року, її грошова частина у цей рік 
становила 150,8 (у тис. шведських крон). 

Повернімося в 1915 рік до повідомлення «Українського слова». Автор продовжував аргументувати 
думку: «… повинні ми розвинути акцію, щоби наші заслужені поети і учені удостоїлися нагороди 
Нобля.» І далі вже конкретно. «Саме в справі призначення нагороди Нобля для Д-ра Івана Франка», 
інформував галицького читача пресовий агент,- вніс о. Др. Застирець широко мотивоване 
представленє до королівської шведської академії (Nobelpreissausschus) в Штокгольмі. Референт 
представив великі заслуги поета, борця за свободу, людські права для народу, як ученого, що кромі 
нашої мови писав ще й німецькою, польською, російською, та як найбільшого в слов’янщині 
сучасного поета і ученого. Зазначено там також, що признанє нагороди для діючого серед 
найтрудніших обставин ювілята мало би і політичне значіннє». 

Тепер трохи про д-ра Й.Застирця, особу, яка внесла до Шведської Академії Наук меморіал з 
відповідним умотивуванням на пошуковця Нобелівської премії Івана Франка. 

Народився О. Й.Застирець на Брідщині, у с.Конюшкові, у сім’ї підприємця 15.08.1873. Початкову 
освіту здобув у рідному селі, а середню -  у Бродах – німецькій гімназії. Матуральні іспити склав у 
1893 році. Богословські студії пройшов у Львівському університеті (1893-1897), там же студіював 
історію та німецьку мову та літературу. У 1898 році висвятився на священика. Душпастирську 
роботу розпочав у Бережанах, там же учителював у гімназії. У 1900 році шкільна влада перевела його 
до Академічної гімназії у Львові,  а після був Бучач, Тернопіль. У Тернополі застав його 1914 рік. Із 
вибухом Першої світової війни О.Й.Застирець виїхав до Відня. Там він присвятив себе вчительській і 
науковій праці. У Відні, на філософському факультеті, пройшов процедуру захисту докторату і дістав 
ступінь доктора права. 

Перебуваючи у Відні, о. д-р Й.Застирець і підготував меморіал до Шведської Академії Наук щодо 
кандидатури Івана Франка на можливого лауреата премії Нобеля на 1916 рік. 

28 травня 1916 року у Львові, у власному помешканні, помер потенційний лауреат Нобелівської 
нагороди Іван Франко. Нобелівську премію присуджують прижиттєво. 

Обґрунтування о. д-ра Й.Застурця до Шведської Академії Наук щодо лауреатства в актах академії 
відшукав д-р Ярослав Рудницький (1910-1995). На той час він був професором Манітобського 
університету в Канаді, знаним у світі мовознавцем – славістом, одним із членів засновників УВАН у 
Канаді. Автор майже 3 тис. наукових праць. Нагороджений найвищою відзнакою Канади «Рицар 
ордена Канади». Похований у місті Монреаль. 

О. д-р Й. Застирець після Першої світової війни повернувся до Львова, до Академічної гімназії. У 
ній він працював до 1933 року. Помер 15 січня 1943 року у Львові. 
У рік ювілеїв Івана Франка (народження й смерті) згадаймо добрим словом і тих, які свого часу 
долучилися до вшанування нашого великого генія, борця за справедливість, руйнівника «тих скал», 
які заступали українському народові шлях до кращої долі  у колі вільних народів.  

Тарас Шах, Заслужений учитель України, член УВАН (Канада)  

 

Будівництво Хресної Дороги в Бібрці 
Після завершення Великодніх свят розпочалася підготовка до 

нового сезону відбудови Хресної Дороги. Біля 6-ї стації було 
встановлено вагончик для зберігання будматеріалів і бочку для 
води. В останню суботу травня зібралося 12 добровольців і робота 
закипіла: спочатку добудували сходинки на третій стації, а потім 
цілий день доправляли на гору необхідні матеріали: цемент, 
арматуру, щебінь і пісок. Щоб оптимально розподілити зусилля і 
зекономити час вирішили будувати одночасно дві стації: четверту і 
п'яту. Тож у наступні дві суботи, 4 і 11 червня, було викопано 
котловани під ці дві стації, зведено опалубку під фундамент на 
п'ятій стації і розпочато бетонування. Підготовка місця під 



четверту стацію виявилася більш трудомісткою через необхідність вивезення величезного об'єму 
землі, тому бетонування фундаменту буде виконане з незначною затримкою. І надалі, поки тепла 
пора, плануємо по суботах продовжувати будівництво. Тому запрошуємо чоловіків, які мають змогу, 
прийти хоча б на один день чи навіть на кілька годин, щоб допомогти у нашій спільній справі. Від 
імені всієї громади хочу подякувати людям доброї волі, які долучаються до відбудови Хресної Дороги: 
чоловікам, які щосуботи важко працюють на будівництві, жінкам, які готують обіди для чоловіків, а 
також усім жертводавцям, які від щирого серця допомагають матеріально.  

Іван Леснік 
 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 
Законом України «Про поховання та похоронну справу», з метою врегулювання відносин при 
наданні ритуальних послуг, спираючись на висновки постійної комісії з повноваженнями у сфері 
питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
політики, 6-а сесія   Бібрської міської Ради  вирішила: 
створити на базі Комунального підприємства Рідне місто ритуальну службу для здійснення 
організації поховання померлих та надання ритуальних послуг. 
 Для поховання померлого до КП Рідне місто потрібно подати такі документи: 

1. Паспорт особи, яка зобов’язалася поховати померлого (оригінал та копія) 
2. Лікарське свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія) 
3. Свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія) 
З особою, яка зобов’язалася поховати померлого, укладається договір-замовлення на 
поховання та видається рахунок для оплати в банківській установі вартості вказаних у 
договорі послуг. 
Після оплати послуги ритуальної службою видається свідоцтво про поховання. 
Телефон для довідок: 4-33-35 понеділок-четвер з 9 до 18 год. П’ятниця               з 9 до 17 год. 
або (067) 42-16-980 Оксана   (098) 17-41-911 Микола 

 

 
 
 
 

ОГОЛОШЕННЯ! 
Шановні мешканці міста Бібрки!  
Графік забору твердих побутових відходів в 
м.Бібрка (район «Козина») буде змінено з СЕРЕДИ 
на СУБОТУ. Вивіз сміття буде проводитись по 
суботах (раз на два тижні) з 25.06.2016р.з 
8год.ранку. 
Перелік вулиць, де змінений графік: 
Шевченка, Робітнича, Лисенка, Молодіжна, Бічна 
Шевченка, Котляревського, Винниченка, Б. 
Лепкого, Крива, Заньковецької. 

Адміністрація ТзОВ «САТ-Львів» м 
 

У місті розпочав роботу приватний нотаріус 

 

Громадські слухання 
У четвер, 30 червня, в приміщенні Будинку 
школяра, о 17.00 годині відбудуться 
громадські слухання щодо розгляду 
наступних питань:  

• детального плану території частини 
виробничої зони бувшого заводу «Полісинтез» 
під будівлями, які перебувають у власності 
ТзОВ «Західполіфом Плюс» на території 
Бібрської міської ради Перемишлянського 
району (за межами населеного пункту) за 
адресою вул. Галицька, буд. 170а м. Бібрка 
Перемишлянського району Львівської області; 
• детального плану території земельної 

ділянки під будівництво індивідуальних 
гаражів по вул. Тарнавського в м. Бібрка 
Перемишлянського району Львівської області; 
• детального плану території парку між 

вул. Г. Тарнавського та площею Стрілецькою. 
Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

 

Державний реєстратор 
речових прав на нерухоме майно 

Виконавчий комітет Бібрської міської 
ради надає можливість отримання послуги 
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ на нерухоме 
майно, землю, реєстрацію договорів оренди 
та інші. Детальніше на сайті Бібрської 
міської ради: http://www.bibrka-rada.gov.ua/  

 

 
 
 

 


