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Львівська обласна рада на засіданні у вівторок, 16 

березня, затвердила списки доріг, на які скерують 

200 млн грн з обласного бюджету у 2021 році. Рішен-

ня підтримали 64 депутати. 

У переліку є 3 дороги Бібрської ТГ: 

1. Капітальний ремонт дороги по вул. Першого тра-

вня у с. Квітневе (1,5 млн. грн.) 

2. Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена с. Під-

монастир (3,2 млн. грн.) 

3. Поточний ремонт дороги Великі Глібовичі – Виб-

ранівка (2,1 млн. грн.) 

Дякуємо усім 64-м депутатам Львівської обласної ра-

ди за підтримку. 

НА СЕСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ФОТОФАКТ 

Вітаємо переможців першості Бібрської ТГ з волей-

болу . У змаганнях взяли участь 4 заклади загаль-

ної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бібрської міської 

ради.  

За підсумками змагань серед дівчат: 

1 місце – ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Свірж  

2 місце - Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Юлі-

ана Головінського  

3 місце – Бібрський ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Уляни Крав-

ченко  

серед хлопців:  

1 місце – Великоглібовицький ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. 

Ю.Головінського  

2 місце – Бібрський ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Уляни Крав-

ченко  

3 місце – ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Свірж 

Команди нагороджені грамотами. 

Бажаємо нових спортивних здобутків!  

 Рішенням сесії БМР від 05.03.2021 року, було 

затверджено програму «Безплатного та піль-

гового відпуску лікарських засобів за ре-

цептами лікарів у разі амбулаторного лі-

кування окремих груп населення та за пе-

вними категоріями захворювань на 2021 

рік» (відповідно до Постанови КМУ  №1303 

від 17.08.1998 року). Важливо:  

Виписування рецептурних бланків виключно сімей-

ним лікарем за попередньою консультацією вузького 

спеціаліста. 

Відпуск лікарських засобів за рецептурними бланка-

ми(форма 1) за адресою : місто Бібрка, вулиця Тар-

навського, аптека «3І» та формою 3 за адресою м. 

Львів, вулиця Фредра,2 

 КНП «ЦПМСД» Бібрської міської ради інфор-

мує про те, що кількість хворих на COVID-19 

зростає, просимо : 

-дотримуватись соціальної дистанції; 

-ретельного мити рук;и 

-носити маски; 

-обмежувати масові заходи; 

-уникати скупчення людей. 

КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ІНФОРМУЄ 

Львівська облрада затвердила перелік пам’яток архі-

тектури, реставрацію яких фінансуватимуть у цьому 

році за 22 млн грн обласної програми «Охорона, збе-

реження і популяризація історико-культурної спад-

щини у Львівській області». Кошти на пам’ятки депу-

тати розподілили на засіданні у вівторок, 16 березня 
Зокрема, планується виготовлення проектно-

кошторисної документації для реставрації пам’ятки 

архітектури національного значення замку XV-XVIII 

ст. у селі Свірж (900 тис. грн.)  

ЩИРО ВІТАЄМО ВОЯКІВ-

ДОБРОВОЛЬЦІВ, ЯКІ ПЕРШИМИ СТАЛИ 

НА ЗАХИСТ КОРДОНІВ УКРАЇНИ. ВЕЛИКА 

ВДЯЧНІСТЬ І ШАНА ВАМ!  
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ЕКСПЕДИЦІЯ НА БІБРЕЧЧИНУ 

В межах проєкту «Експедиція 

громад: фокус на туризм» від-

бувся вже другий виїзд. Як ін-

формують ініціатори проєкту - 

управління туризму та курор-

тів Львівської ОДА—цього разу 

досліджували туристичний по-

тенціал Бібрської громади, до 

якої належить 46 населених 

пунктів. 

Маршрут пролягав через Сухо-

діл, Стрілки, Бібрку та Лопушну. 

Учасники експедиції відвідали 

Навчально-реабілітаційний кін-

ний центр на території Мисливсь-

кого господарства «Зубр», перший 

український парк сучасної скульп-

тури - PARK3020, Офіс гостинності 

та ранчо «Скарбова гора», де пре-

зентували туристичний кластер 

«Львівське Опілля». 

«Коли ми говоримо про туризм, то 

в першу чергу думаємо про сервіс. 

Це тягне за собою потребу в покра-

щенні доріг, паркувальних місць 

та санітарних зон. Потрібно роз-

ширювати пропозицію розміщен-

ня, харчування. Пропагувати не-

матеріальні туристичні активи, у 

тому числі регіональну кухню. На 

Львівщині високий рівень відкри-

тості мешканців, готовності прий-

мати людей у себе. Це те, що нада-

ється до подальшої капіталізації. 

Відкритість, створює певні ризики 

для нас, бо сьогодні потерпаємо від 

поширення хвороби. Але ця відк-

ритість є нашим додатковим ре-

сурсом, що надається до капіталі-

зації через подібні проєкти та відк-

риття нових туристичних локацій і 

маршрутів. По факту, через розви-

ток туристичних продуктів, ми 

створюємо нові сенси, які стають 

частинкою місцевої економіки», - 

зазначив під час зустрічі з учасни-

ками експедиції заступник голови 

Львівської ОДА Віталій Загайний. 

В Офісі гостинності, який з січня 

запрацював у будинку Сокола в 

Бібрці, для гідів та туроператорів 

зі Львова презентували свій бізнес 

місцеві підприємці: керівник проє-

кту «Квіткові поля», директор гру-

пи компаній «Клубу рослин» Наза-

рій Зінько, засновники та власни-

ки сімейного фермерського госпо-

дарства «Галицька сорока» Орест і 

Юлія Дейнеки, голова ФГ 

«Агротем» Анна Тимчишин, влас-

ниця кейтерингової компанії 

«Студія кейтерингу ШЕФ» Ната-

лія Гром та госпо-

дар садиби «На 

Білому Потоці 

Гостинний Двір», 

організатор фес-

тивалю «Медова 

забава», Степан 

Микитів.  До сло-

ва, віднедавна 

чоловік почав 

розводити бобрів. 

Туризм як еконо-

мічну величину 

розглядають і 

управлінці Біб-

рської громади. 

«Нам важливо, 

щоб Бібрська 

ОТГ була не ли-

ше туристично, а 

й інвестиційно привабливою—

тому що це дві взаємозалежні та 

взаємодоповнювані царини, які 

розвивають, власне, територію, - 

розповіла заступниця Бібрського 

міського голови Оксана Довгаль. -

  У нас можуть бути сотні архітек-

турних пам’яток, як от Свірзький 

замок, П’ятничанська вежа, Соко-

лівський костел, ми можемо мати 

сотні див природи, як, наприклад, 

гора Камула, як територія вододі-

лу, де одні ріки течуть до Чорного 

моря, інші - до Балтійського, в нас 

можуть бути прекрасні краєвиди, 

але про них може ніхто не знати. І 

наше завдання як органів місцево-

го самоврядування - все інвента-

ризувати, вивчити, зробити ціка-

вими ці об’єкти, визначитися з 

п р і о р и т е т а м и  і  р о з в и в а -

ти ,можливо, не всі напрямки, але 

принаймні ті, які будуть зараз ма-

ксимально цікавими для турис-

тів». 

Голова постійної комісії з питань 

історико-культурної спадщини  та 

туризму Львівської обласної ради і 

координатор проєкту «Сокіл. Пере-

завантаження», Іван Щурко розпо-

вів учасникам експедиції про 

проєкт #МандриСокільські. 

«Це не просто хештег, хоча за ним 

в соціальних мережах можна 

знайти дуже багато матеріалів і 

дослідницьких, і краєзнавчих, і 

презентаційних, і туристичні мар-

шрути, і знайомство з об’єктами, 

але це є назва невеличкого гранту, 

котрий ми реалізували минулого 

року з БФ «СпадщинаUA та Біб-

рською міською радою. Це грант 

від програми ReHERIT, що поля-

гав в аналізі туристичного потен-

ціалу Бібрської громади, в аналізі 

тих об’єктів, які є потенційно ціка-

вими туристично, і також цей 

грант передбачав розробку турис-

тичних маршрутів і їх презента-

цію», - зазначив він. 

Окрему увагу під час дискусії 

приділили Свірзькому замку, 

який є туристичним магнітом, що 

вже сьогодні притягує туристів. З 

1997 року будівля передана в ко-

ристування НСАУ. За словами її 

представників, цього року є намір 

туристичний сезон зробити відкри-

тим, так би мовити, «провітрити 

замок».З 15 квітня до 15 жовтня 

він працюватиме в режимі екскур-

сії вихідного дня. Це будуть замов-

ні екскурсії невеликими групами, 

про які можна дізнатись на сайті 

спілки.  

ФОТОФАКТ 

У  громаді розпоча-

то вакцинацію 

від COVID-19 ро-

ку. Провели вакцина-

цію згідно з наказом 

 МОЗ України від 

24.12.2020 №3018. 5 

працівників працівни-

ки КНП "Центр пер-

в и н н о ї  м е д и к о -

санітарної допомоги" 

вакциновані вакциною 

AstraZeneca/Oxford.  Управління туризму та курортів, 

Прес-служба ОДА 
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ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БМР ЗАСТЕРІГАЄ 

ЗДІЙСНИТИ МРІЮ 

Д о уваги батьків!!! 

У зв’язку з перебігом остан-

ніх подій щодо небезпеки дітей, 

пов’язаних з інтернетом, а також 

викраденням дітей в різних куто-

чках України, хочемо надати Вам 

декілька порад: 

✓ Приділяйте більше уваги ва-

шим дітям, любіть і піклуйтеся 

про них.  

✓ Якщо немає телефону, купіть 

дитині простий смарт-годинник, 

щоб знати про її місцезнаходжен-

ня.  

✓ Спостерігайте за психологіч-

ним станом дитини.  

✓ Перевіряйте акаунти дитини в 

соцмережах і групи, до яких вона 

приєдналася.  

✓ Переглядайте зміст листуван-

ня в особистих чатах.  

✓ Контролюйте відео і фото в 

гаджетах дітей  

✓ Звертайте увагу на коло спіл-

кування дитини. 

✓ Спостерігайте, чи спить дити-

на вночі, чи спілкується з кимось 

в мережі.  

✓ Звертайте увагу на малюнки 

дитини. 

✓ Спілкуйтеся з дітьми по-

дружньому, будуйте довірливі 

стосунки, спонукайте дітей розпо-

відати Вам про своїх друзів і шкі-

льне життя, ставтеся до дитини з 

розумінням. 

Також переглядайте сторінки та 

чати Ваших дітей ( Facebook, In-

stagram , Viber, TikTok, Like ), 

відслідковуйте чи є підписки на 

небезпечні «групи смерті» : 

* Синій кит, 

* Море китів , 

* Мертві душі , 

* Тихий Дон , 

* Я у грі, 

* Червона сова, 

* F 57, 

* Ff 33, 

* Море дельфінів, 

* Біжи або помри, 

* 150 зірок, 

* Вогняна фея , 

* Розбуди мене о 4:20, 

* d 28 , 

* Момо . 

Небезпечні челенджі «Прийми 

40 таблеток і подивись, що буде»!  

З апрошуємо здійснити мрію 

Миколи: хлопець у візку 

мріє освоїти IT-науку 

У місті Бібрка живе велика ро-

дина Сокалів. У будинку прожи-

ває 11 братів, сестер, племінників, 

племінниць. 

Серед них є і Микола Сокаль, 16

-річний хлопець, який, попри свої 

обмежені фізичні можливості, 

мріє здобути фах IT-шника, ство-

рювати комп'ютерні програми і, 

як результат, приносити користь 

людям! 

Але для цього потрібна наша 

згуртованість і допомога. 

Першочергово ми шукаємо: 

- IT-школи, IT-фахівців, які би 

змогли навчати Миколу в режимі 

онлайн або ж приїжджати до ньо-

го додому; 

- викладача англійської мови 

або школу іноземних мов, які би 

практикували викладання в ре-

жимі онлайн. 

Звісно, що це можуть бути плат-

ні послуги, а для цього потрібно 

допомогти Миколі Сокалю зібрати 

кошти, щоби все-таки Здійсни-

ти_мрію. 

Саме тому залишаю тут номер 

карткового рахунку мами Миколи 

- Сокаль Дарії Олександрівни: 

5167 4900 6616 9476 (Ощадбанк) 

Прошу дуже відгукнутися, хто 

може порадити таку школу чи фа-

хівця. 

Також благаю допомогти зі збір-
кою коштів на те, щоби хлопець 
таки зміг пройти ці курси!  

Уляна Флишко 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОН-

КУРСУ! 

Щиро вдячні всім за участь у конкурсі "Снігові фа-

нтазії". Ваші скульптури нам дуже сподобались! 

Дякуємо за креативність та оригінальність. 

Переможці конкурсу:  

1 місце - Світлана Бочуляк,  

2 місце - Роман Гладьо,  

3 місце - Галя Галайко. Щоб отримати свій подару-

нок, приходьте в Публічну бібліотеку м.Бібрки за 

адресою: вул. Тарнавського , 16 (2-ий поверх).  
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Газета «Бібрські Вісті» 
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ДО УВАГИ ВІРЯН 

Розклад служінь у церк-

ві Покрови Пресвятої 

Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, П'ятниця, 19.03 
- 08:00 – Літургія Передше-
освячених Дарів; Сорокоусти 
- 18:00 – Хресна Дорога за уча-
стю дітей та молоді 
Субота, 20.03 
- 08:00 – Божественна Літургія 

св. Івана Золотоустого за упо-
кій 
- 14:00 – Зустріч вівтарників 
- 18:00 – Вечірня 
Неділя, 21.03 
- 09:00 – Божественна Літургія 
св. Василія Великого 
- 11:00 – Божественна Літургія 
св. Василія Великого 
- 16:00 – Божественна Літургія 
св. Василія Великого; підгото-
вка дітей до першого причастя  

ФОТОФАКТ 

Освячення відремонто-

ваних у межах грантових 

проєктів приміщень 

«Сокола» - лекторію, 

«Кімнати бургомістра», 

«Офісу гостинності».  

Чин освячення здійсни-

л и  о т ц і  Г р е к о -

католицької ,  Римо -

католицької та Правосла-

вної церков. 

ОГОЛОШЕННЯ! 

Д ругого та четвертого четверга кож-

ного місяця з 900 до 1300 год. у при-

міщенні Комунального закладу “Центр 

надання соціальних послуг” (м. Бібрка, 

пл. Національного Відродження, 16) 

буде проводитись прийом громадян 

фахівцем Пенсійного фонду.  

Оголошення 

Загублений військовий квиток НК №5757406, 

виданий 27.11.1989р. Ленінським РВК м. Льво-

ва на ім'я Горбаль Іван Ярославович, вважати 

недійсним. 

Оголошення 

Втрачений Державний акт на право приватної 

власності на землю серія: ІІІ-ЛВ, №016526, ви-

даний 30.03.2001 року, с. Лани, Перемишлянсь-

кого р-ну Підгірній Пелегеї Степанівні, вважа-

ти недійсним.  

Оголошення 

Загублене свідоцтво на право власності в с. Ве-

ликі Глібовичі по вул. Миру, 145 на ім'я Задо-

рожна Марія Михайлівна вважати недійсним. 


