
  
 
 

Наближається велика година, звершується 
велике дійство – Різдво Христове. Завтра ми 
вкотре повторимо за своїми прадідами: «Бог 
предвічний народився. Прийшов днесь із 
небес, щоб спасти люд свій весь.» 

У Різдвяну ніч відкриються небеса й 
відчиняться двері кожної оселі, аби всі 
почули хвалу Творцеві, звеличення світу, 
побажання господарям і їхнім родинам. 
Коляда торкнеться струн нашої душі і 
сповнить собою весь український світ. 
Приєднаймося й ми до цього дива й 
повторімо правічне: «Христос рождається!»  

У день народження Ісуса Христа ще раз 
скріпімося у вірі, що нашими  молитвами, 
працею, надією ми наближаємо сходження 
зірки перемоги на українському небі. 

Міський голова Роман Гринус, виконавчий комітет і депутатський корпус Бібрської міської ради 

 

ТАРАС БАТЕНКО ВПРОДОВЖ ОСТАННІХ ТРЬОХ МІСЯЦІВ ЗАЛУЧИВ ІЗ ДЕРЖБЮДЖЕТУ 
ПОНАД 12 МЛН ГРН НА ОКРУГ  

Наприкінці 2016 року народному депутатові України Тарасові Батенку вдалося додатково 
залучити кошти з Державного бюджету України для об’єктів соціально-економічної сфери 
Золочівського, Перемишлянського, Миколаївського районів, Тростянецької об’єднаної громади та 
міста Новий Розділ. 

«21 грудня, Кабінет Міністрів України на мої численні пропозиції перерахував кошти на 142 
об’єкти (загальна сума 5 млн. 920 тис. грн.). Враховуючи попередню жовтневу державну субвенцію 
на 6,5 млн. грн., тільки за останні три місяці вдалося залучити понад 12 млн. грн. на 
найрізноманітніші об’єкти соціально-економічного розвитку територій виборчого округу. При 
формуванні переліку перш за все враховувалася думка і пропозиції громад районів,  також звернуто 
увагу на більшість проектів, які не пройшли по конкурсах ДФРР чи мікропроектів», – поділився 
думками Тарас Батенко. 

Народний депутат особисто об’їжджає найбільші об’єкти, щоб проконтролювати хід виконання 
робіт, а також перевірити, чи кошти використовуються цільово. 

«Як і обіцяв, особисто перевіряю хід будівельних робіт найбільших об’єктів і надалі стежитиму за 
тим, щоб усі ці кошти використовувалися прозоро, ефективно і з найбільшою користю. З початку 
нового року особисто об’їжджатиму сільські ради, населені пункти районів та спільно з громадою 
обговорювати питання підтримки капітальних робіт та модернізації найважливіших об’єктів 
соціальної інфраструктури на 2017 рік», – підсумував Тарас Батенко. 

Наводимо перелік об’єктів та заходів які були реалізовані за рахунок жовтневої (постанова 
Кабінету Міністрів України № 755 від 26 жовтня 2016 р.) та грудневої (розпорядження Кабміну № 
980-Р від 21 грудня 2016 р.) субвенцій із Державного бюджету України на пропозиції народного 
депутата Тараса Батенка (у м. Бібрці та сусідніх сільських радах). 

1. Реконструкція вуличного освітлення на вулиці Веселій в с. Лани Перемишлянського району 
Львівської області – 200 тис. грн. 

2. Реконструкція водопровідної мережі по вул. Зарічна в м. Бібрка Перемишлянського району 
Львівської області – 827,838  тис. грн. 

3. Капітальний ремонт – встановлення енергозберігаючих вікон та дверей у Бібрському будинку 
дитячої та юнацької творчості у м. Бібрка Перемишлянського району Львівської області – 100 
тис. грн. (у т.ч. Бібрська музична школа – 8 тис. грн.) 

4. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів культури Перемишлянського району 
Львівської області – 100 тис. грн. 

5. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я Перемишлянського 
району Львівської області - 70,5 тис. грн.  

6. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти Перемишлянського району 
Львівської області - 67,2 тис. грн. (зокрема Бібрська ЗОШ – 44 тис. грн.) 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко м. Бібрка, 5 січня, 2016 рік випуск №50 (127) 

Христос рождається! 



7. Облаштування дитячого майданчика у с. Волощино Великоглібовицької сільської ради 
Перемишлянського району Львівської області – 49,5 тис. грн. 

8. Облаштування дитячого майданчика у с. Добряничі Добряницької сільської ради 
Перемишлянського району Львівської області – 49,5 тис. грн. 

9. Облаштування дитячого майданчика у с. Лани Ланівської сільської ради Перемишлянського 
району Львівської області – 49,5 тис. грн. 

10. Облаштування дитячого майданчика у с. Романів Романівської сільської ради 
Перемишлянського району Львівської області – 49,5 тис. грн. 

11. Придбання оргтехніки для виконавчого комітету Бібрської міської ради Перемишлянського 
району Львівської області – 49 тис. грн. 

12. Придбання оргтехніки для Дошкільного навчального закладу «Сонечко» м.Бібрка 
Перемишлянського району Львівської області – 49 тис. грн. 

13. Придбання оргтехніки для приміщення реєстрації речових прав виконавчого комітету 
Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області – 49 тис. грн. 

14. Придбання офісних меблів для конференц-залу Бібрської міської ради Перемишлянського 
району Львівської області – 49 тис. грн. 

15. Придбання музичних та матеріально-технічних засобів для Народного дому с. Романів 
Романівської сільської ради Перемишлянського району Львівської області – 40 тис. грн. 

16. Придбання музичних та матеріально-технічних засобів для Народного дому с. Лани Ланівської 
сільської ради Перемишлянського району Львівської області – 15 тис. грн. 

17. Придбання музичних та матеріально-технічних засобів для Народного дому с. Любешка 
Ланівської сільської ради Перемишлянського району Львівської області – 10 тис. грн. 

18. Придбання спортивного інвентарю для Народного дому с. Стрілки Стрілківської сільської ради 
Перемишлянського району Львівської області – 10 тис. грн. 

19. Придбання спортивного інвентарю для Народного Дому с. Лани Ланівської сільської ради 
Перемишлянського району Львівської області – 9,9 тис. грн. 

Тарас Подвірний, помічник народного депутата Тараса Батенка 
 

Новорічно-різдвяне диво 
Новий рік – одне з найяскравіших , найочікуваніших свят. Незалежно від віку, статі чи професії, 

кожен із нас прагне дива. Всі ми віримо, що в новорічну ніч збуваються найпотаємніші мрії та 
бажання. Ялинки, подарунки, яскраві вогники і неодмінно казка. Все це є атрибутами новорічно-
різдвяних свят.  

Таким казковим, багатим піснями, танцями  
відбулося свято в Будинку дитячої та юнацької 
творчості м. Бібрки « Новорічно-різдвяне диво».   
Розпочали свято  постійні ведучі  Оля Притула 
та Чабан Марія. Вихованці хореографічного 
гуртка (керівник - Легендзевич О.М.)  потішили 
присутніх веселими  композиціями  «Таночок 
Морозят», «Вальс сніжинок».  Новорічно-
різдвяний настрій  передали    Оля Притула , 
Савка Наталя, Стойко Ірина, Доскіч 
Олександра, Коцюмбас Ярина ,Олена 
Поручинська (керівник Цюк Л. В.), виконавши 
пісні про зиму та Різдво Христове.  Найменші 
учасники свята,  сестрички Діана та  Марічка 
Осташевські, заспівали пісню про сніжинки.  
Прозвучали вірші « Баба Віхола» у виконанні 
Христини Ошуст, «Святвечір» - Мельник Юлія,  
«Зима» - Зозуляк Сергій ( керівник Добуш Н. М.).  
Дипломанти обласного конкурсу «Різдвяні канікули - 2016» Закалик Марічка та Кохалик  Юля   
прочитали поезію «До нас ідуть колядники». 

Кульмінацією свята була інсценівка «Різдвяна казка», яку підготували учасники гуртка художнього 
слова ( керівник Влах З. С.). Майстерно виконали ролі Кузів Анастасія ( Сумна Пані),  Гринус 
Христина ( Білочка), Ковальчук Надія ( Лисичка), Стецко Віталій (Вовк), Дзяна Софія, Гавришків 
Вікторія ( Ангелята). Наймолодший учасник дійства Дзяний Данилко зачарував глядачів акторським 
талантом, зігравши роль маленького цуценятка. Колядники Бутенко Ангеліна  та Барабах Катруся 
привітали всіх присутніх різдвяними віншуваннями. У виконанні ансамблю «Родзинка» (керівник 
Сурмач Л.П.) прозвучали колядки «У Святвечір» та «Щаслива вечеря ». 

На завершення свята всіх учасників частували смачними пампушками, а глядачі ще довго не 
розходились, колядували. 

У Новорічну ніч таки трапляються дива. І прикладом цього  є подарунок від міської ради  для 
позашкільного закладу - енергоощадні вікна та двері. Від імені всіх працівників закладу, вихованців, 
батьків висловлюємо щиру подяку народному депутатові Тарасу Батенкові, міському голові  Романові 
Гринусу   і всій його команді, які спільно працюють для добробуту міста Бібрки, для дітей. Бажаємо 
Вам  у Новому 2017 р. таких  же творчих успіхів , щоб все задумане збувалося, примножувалося, а 
напередодні Різдва Христового зичимо здоров’я, здійснення всіх бажань і надій, успіхів у Ваших 
справах, щоб кожен день був наповнений благополуччям та мудрістю, яка допоможе здолати всі 



негаразди. 
Щиро бажаємо радості, любові, достатку в домі, щасливої та щедрої долі, а впевненість у 
завтрашньому дні хай назавжди наповнює Ваші серця! 

Віра Худа, директор БДЮТ м. Бібрки 
 

Благодійність заради перемоги 
Уже третій рік у нашій країні триває війна. Завдяки хлопцям, які стоять там, на Сході, ми тут 

можемо спокійно жити, працювати і навчатися. Як наслідок, люди підтримують наших захисників, 
чим можуть. 

Сьогодні хочемо висловити щиру подяку жителям с.Серники, які вже неодноразово допомагали 
зібрати продукти в зону АТО. У цьому селі живуть добрі, щирі, роботящі люди, які діляться всім, що 
мають. 

Минулорічної зими саме з цього села волонтери привезли дуже багато м’ясних виробів (ковбаси, 
шинки, шпондер), тушонок, паштетів і різних продуктів. Завдяки цьому хлопці відчули тепло 
українського Різдва, смак домашніх страв. 

На закінчення свят волонтери поїхали з вертепом, щоб віддячити людям за їхню допомогу. Дуже 
гарно і тепло їх там зустріли. 

Упродовж цілого року волонтери привозили зі Серник картоплю, цибулю, буряк, моркву, часник, 
смалець, закрутки, печений хліб, вареники, сухі трави, багато продуктів, круп. 

Остання у 2016 році поїздка на Схід відбулась на свято Св.Миколая. Серники теж приєдналися до 
цієї акції. Цього разу ми зібрали домашню випічку, медівники, хліб, багато смальцю, квашену 
капусту, вареники, закрутки, трави для чаїв, цибулю, часник, моркву, мед, 500 гривень. Особливо 
хочеться відзначити п.Стефана Добрянського, який цього разу дав понад 20кг меду. З цього меду 
зроблені вітамінні суміші, що захищають хлопців від різних хвороб. Нехай Господь дарує п.Стефанові 
міцне здоров’я і щиро благословляє добрим врожаєм. 

Не можемо назвати всіх поіменно, бо таких людей у селі понад 50. Дякуємо кожному зокрема, хто 
долучився до цієї благодійної справи. Хочемо висловити велику подяку від наших захисників 
жителям с.Серники за їхні гостинці, за щирі і чуйні серця.  

Велике вам спасибі за це. Не зупиняйтесь, продовжуйте цю добру справу, доки не здобудемо 
перемоги. Нехай Господь дарує кожному з Вас міцне здоров’я, силу, віру в краще життя! Зміни 
будуть. На це потрібні час, терплячість, багато сили і протистояння ворогові, а також багато молитви. 

Перемога обов’язково буде за нами! Нахай на це потрібно трохи часу, але ми обов’язково 
дочекаємось миру – того миру, якого чекає вся Україна! 

Уляна Стасишин  

 
 
 
 

«Проліски» Уляни Кравченко не зів’яли 
Книги – морська глибина, 
Хто в них пірне аж до дна, 
Той, хоч і труду мав досить, 
Дивнії перли виносить 

І. Франко 
Нещодавно була присутня на презентації збірки «Запиши мої сни» Оксани Довгаль. Ця невелика 

книжечка – то цілий скарб. Сила книги – не в кількості слів, а в тому, як вони підібрані, в якому 
порядку розміщені, бо, як писав Великий Франко: «Слова – полова, але огонь в одежі слова – 

Безмертна, чудотворна фея,  
Правдива іскра Прометея». 
І авторка вміло підібрала слова, наситила їх глибоким змістом, вдихнула в них іскру безсмертя. 
Дитяча пам’ять цупко зберегла бабусині розповіді і щиро поділилась ними з читачами. Розповідь 

ведеться так легко, щиро, з такою теплотою, що читачеві пригадуються його дитячі роки, посилають 
його звернутися до свого минулого, яке в кожного своє, особисте. Похвально, що авторка 
супроводжує бабусині спогади літературною мовою, а в діалогах використовує діалект Бродівщини, 
що додає колоритності, збагачує мову. 

Оповідь спокійна, витримана, насичена метафорами, образами. «Місяць сидів на комині і сміявся 
до Івана, а зірки підморгували й час до часу летіли на землю. Певно, несли комусь щастя». 

У центрі розповіді бабуні Маринки, прабабуні Єви, дідуся Андрія і їхніх онуків. 
Щемливо сприймаємо картину розстрілу німецького солдата, якого вбивають свої ж, 

обвинувативши у дезертирстві. Юнака погнали на війну, але він не хотів і не міг стріляти в людину. 
«А ті сині очі ходили за нею назирці ціле життя». 

А з якою любов’ю описані яблука: «Шкірку мали шерехату, а колір якийсь зеленаво-золотистий. 
Коли їх їв, то чув смак меду». Яблука «трималися гілок, як діти тримаються за маму, коли підходить 
хтось чужий». 

Заслуговує на увагу епізод «Жнива 44-го». «Страшні то були жнива. Жнива на бродівських полях 
1944». Свідки цієї війни пам’ятають про Бродівський котел, у якому опинилися дивізійники -  
українська юнь, що була покинута на поталу  озброєним до зубів ворогам. Цей невеличкий епізод 
примушує нас задуматися, для чого війни, кому вони вигідні. Через недоумкуватих політиків гине 
народ. Подібне спостерігається й сьогодні. 

Гумористично подано епізод «Село і німці…». Лободу, яку бабуня Маринка принесла кабанам, 
німець попросив приготувати як страву, весь час повторюючи: «Шпінат! Шпінат!» «Ніколи ще наші 



городи не були такі виполені, як тоди, коли в селі стояли німці», - іронічно виголошувала бабуня 
Маринка.  

«Мадонни колгоспних полів» - це гімн жінці-трудівниці, яка все життя гнула спину на колгоспних 
полях, за що отримала хвороби і забуття можновладців. Її натруджені руки «не звикли тримати 
троянд. Вони тримали дітей, сапи-мотики, лопати, відра з молоком, ще гарячий – з печі – хліб, верета 
з травою-хоптою, тачки, буряки, льон, дрова, корбу, якою тягнули воду з криниці, вила з сіном, 
макітру з кутею, веретено з вовняною ниткою, щітку з вапном, полотняну торбинку зі щойно 
відігрітим сиром, сушені сливи і яблука… І тільки вітри достеменно знали, від чого боліли руки 
жінкам, яким снилися квіти, а судилися колгоспні буряки». 

Весело сприймаються епізоди «Бабцина річка», «Колекція моєї бабці». Навіює ностальгію 
оповідання «Дзвони». Село осиротіло, багато людей пороз’їжджалося по світах. Дехто повертається до 
рідних, а є й такі, що вся рідня – на цвинтарі. Лише бамкання церковного дзвона нагадує про радість 
Воскресіння.  

«А хто то сотворив світ?» - філософські роздуми бабуні Маринки про створення світу, про Божу 
силу. Дорікання владі за атеїстичне виховання. «Бог жив у серцях маленьких радянських школяриків 
таємно». «Скільки Різдвяних вечорів зіпсував мені той «совок», - з болем промовляє авторка. І ще 
багато пізнавального й повчального є у книзі О. Довгаль. Тож читайте «Запиши мої сни» - і отримаєте 
задоволення. Книжка спонукатиме вас до роздумів.  

Під час презентації демонструвалися відеоматеріали, велися діалоги. Гурт «Мальви» під 
керівництвом Люсі Сурмач виконав кілька прекрасних ліричних творів, що дуже гарно підкреслили 
камерну атмосферу заходу. Чимало зусиль для презентації книжки доклав мій вихованець Олег 
Довгаль, який забезпечував технічний супровід.  

Бажаю п. Оксані нових творчих злетів. «Проліски» Уляни Кравченко не зів’яли.  
Марія Сидоренко 

 

PS. Книжку можна придбати у Книжковій світлиці (пл. Національного Відродження) або у крамниці 
«Святослав» 

 

 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради інформує 
У зв’язку з уведенням у дію Бюджетного кодексу України на 2017 рік, збільшенням мінімальної 

зарплати та прожиткового мінімуму змінюється ставка адміністративного збору за надання 
адміністративних послуг. Більш детальну інформацію про вартість послуг можна отримати на 
офіційному сайті Бібрської міської ради в розділі «Послуги - Виконавчий комітет» 

Виконавчий комітет Бібрської міської ради  

 

Народна хорова капела «Бібрчани» та колектив Народного дому м. Бібрки сумує з приводу смерті 
колишнього учасника капели Бориса Івахіва та висловлює щире співчуття його дружині Дануті 

Івахів.  
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