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БІБРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ІНФОРМУЄ 

Ц ього тижня  Бібрська місь-

ка лікарня підписала три 

угоди (на одну більше, ніж ми-

нулого року) з Національною 

службою здоров'я України" на 

суму 12 мільйонів 70 тисяч гри-

вень. Отож працюватиме заклад 

за такими пакетами медичних 

послуг: 

1. " Профілактика, діагности-

ка, лікування та реабілітація 

пацієнтів в амбулаторних умо-

вах".  

У рамках цього пакету надава-

тимуть послуги: 

- ендокринолог 

- ортопед-травматолог 

- педіатр 

- лікар-рентгенолог 

- лікар ультразвукової діагнос-

тики 

- терапевт 

- невропатолог 

- отоларинголог 

- офтальмолог 

- кардіолог 

- фізичний терапевт 

- стоматолог-терапевт 

-  п р а ц ю є  л а б о р а т о р і я 

(біохімічні аналізи (14 видів), 

загальноклінічні (11), серологіч-

ні (4), гематологічні (3). 

2. " Стаціонарна допомога до-

рослим і дітям без проведення 

хірургічних операцій".  

У рамках цього пакету працю-

ватимуть  

- приймальне відділення ; 

- стаціонарне терапевтично-

неврологічне відділення (з ціло-

добовим перебуванням) ;  

- дитячий денний стаціонар.  

3. "Мобільна паліативна меди-

чна допомога дорослим і дітям" 

У рамках пакету надавати-

меться допомога з виїздом на 

місце проживання пацієнта.  

Нагадаємо, що в Бібрській лі-

карні розташований цілодобо-

вий пост екстреної медицини.  

Бібрська міська лікарня й на-

далі збільшуватиме кількість 

послуг і працюватиме над підпи-

санням нових пакетів. 
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Д о збору частувань для наших 

хлопців приєдналося багато 

жителів Бібрської  територіальної 

громади, а зокрема люди з населе-

них пунктів: с.Любешка, 

с.Шпильчина, с.Лани, с.Серники, 

с.Свірж, с.Св Глібовичі, с. Малі 

Ланки, а також жителі м.Бібрка. 

Дуже дякуємо Орестові Дорошу, 

який люб'язно погодився доправи-

ти все зібране на волонтерську 

кухню, і Яцейкові Дмитру за допо-

могу з доставкою всього зібраного 

до волонтерів Львівщини. 

Дякуємо Бібрському ЛВУМГ за 

велику кількість пампушок і фі-

нансовий внесок на пальне. 

Також хочеться від щирого серця 

подякувати всім дітям, батькам, 

вчителям і керівництву нашої Біб-

рської школи, а особливо завучу 

Марія Ковальчук за збір часту-

вань для тих, хто тримає для нас 

мирне небо над головою  

Дякуємо діткам і працівникам 

Будинку дитячої та юнацької тво-

рчості (т.в.о. дир. Оксана Липа)_ 

м. Бібрка за чудові листівки для 

наших захисників 

Щиро дякуємо Відділу культури 

(нач. Люся Сурмач) і всім Народ-

ним домам нашої громади за не-

ймовірно велику кількість всього 

привезеного . 

Nadia Bereza ,дякуємо за вигото-

влені ангелята- обереги і листівки 

для наших захисників у Бібліотеці 

м.Бібрки! 

Дякуємо священникам,я кі ого-

лошували про збірку в Церквах на 

Службі Божій: це важливо, бо ба-

гато людей відгукнулося! 

о. Микола Коваль і о. Олег Олій-

ник (м.Бібрка), о.Олег Oleg Dutka 

(с.Шпильчина); о.Степан Палій

(с.Лани); о.Івану Личаку

(с.Свірзькі Глібовичі); о.Олегу Ко-

валю (с.Свірж);  о.Івану Мазурке-

вичу (с.Свірж і с.Свірзькі Глібови-

чі), о.Євгену Борковському

(с.Стрілки, с.Малі Ланки). 

Щиро дякуємо всім, хто допома-

гав все принесене посортувати і 

спакувати, 

Дякуємо всім, хто долучився ко-

штами, нехай Господь сторицею 

поверне за жертовність  

Бажаю всім нам довгоочікуваної 

- Перемоги , Миру , Злагоди, Взає-

морозуміння і Божої опіки! 

Допомогу захисникам в зону 

ООС доставив Петро Шот. 
Смачного нашим хоробрим захи-

сникам! Повертайтеся з перемо-

гою! 

ВОЛОНТЕРИ ДЯКУЮТЬ УСІМ, ХТО ДОЛУЧИВСЯ ДО ЗБОРУ ДОПОМОГИ ЗАХИСНИКАМ 

У  Бібрському опорному ліцеї 

ім. Уляни Кравченко відбу-

лася презентація першого «класу 

безпеки» у Львівській області. 

На відкритті були присутні:  

Андрій_Гвардєєв, представник ГУ 

ДСНС України у Львівській обла-

сті, Степан_Мирош, головний ін-

спектор відділу запобігання НС 

Львівського РУ ГУ ДСНС України 

у Львівській області, Окса-

на_Довгаль, заступниця міського 

голови, Зоряна_Влах, начальни-

ц я  в і дд і л у  о с в і т и ,  Н а -

дія_Саловська, інженер з охоро-

ни праці відділу освіти, адмініст-

рація_ЗО та педагогічний колек-

тив. 

Метою створення цієї локації є 

ознайомлення здобувачів освіти 

з можливими надзвичайними 

ситуаціями в побуті, у закладі 

освіти, на вулиці, вивчення пра-

вил безпечної протипожежної по-

ведінки, виховання відповідаль-

ності за свої вчинки. 

Директор ліцею Галина Гавінсь-

ка провела екскурсію класом. 

Усі присутні оглянули експонати 

та ознайомилися з роботою ряту-

вальної служби області. 

Бібрський ліцей увійшов у четвір-

ку закладів освіти області, у яких 

облаштовано кабінети пожежної 

безпеки.  

У "класі безпеки" будуть проводи-

тися уроки основ здоров'я, виховні 

години, семінари на протипожеж-

ну тематику. 

Здорова дитина - здорова нація!  

В КНП "ЦПМСД" БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАЯВНА ВАКЦИНА 

ІМОВАКС ПОЛІО ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАК-

ТИВОВАНА (серія U3M811V). 

Для запису просимо звертатись до свого сімейного лікаря. 

«КЛАС БЕЗПЕКИ» У БІБРСЬКІЙ ШКОЛІ 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%94%D1%94%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLc6ec320Mv_bXgPoDOyNxw99t-XSkTfqf2ZYow7pbBNGyWMJYG34UTGyDUsaox8dR9EyaTTpdoYUonuoaXwZbwlWLWaUXApL6jhEQW5ZFU5XG7Cb
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLc6ec320Mv_bXgPoDOyNxw99t-XSkTfqf2ZYow7pbBNGyWMJYG34UTGyDUsaox8dR9EyaTTpdoYUonuoaXwZbwlWLWaUXApL6jhEQW5ZFU5XG7CbZh1hNbwGpHGD4-UM4U
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLc6ec320Mv_bXgPoDOyNxw99t-XSkTfqf2ZYow7pbBNGyWMJYG34UTGyDUsaox8dR9EyaTTpdoYUonuoaXwZbwlWLWaUXApL6jhEQW5ZFU5XG7CbZh1hNb
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLc6ec320Mv_bXgPoDOyNxw99t-XSkTfqf2ZYow7pbBNGyWMJYG34UTGyDUsaox8dR9EyaTTpdoYUonuoaXwZbwlWLWaUXApL6jhEQW5ZFU5XG7CbZh1hNb
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLc6ec320Mv_bXgPoDOyNxw99t-XSkTfqf2ZYow7pbBNGyWMJYG34UTGyDUsaox8dR9EyaTTpdoYUonuoaXwZbwlWLWaUXApL6jhEQW5ZFU5XG7CbZh1hNbwGpHGD4-UM4UD0zX0d
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLc6ec320Mv_bXgPoDOyNxw99t-XSkTfqf2ZYow7pbBNGyWMJYG34UTGyDUsaox8dR9EyaTTpdoYUonuoaXwZbwlWLWaUXApL6jhEQW5ZFU5XG7Cb
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLc6ec320Mv_bXgPoDOyNxw99t-XSkTfqf2ZYow7pbBNGyWMJYG34UTGyDUsaox8dR9EyaTTpdoYUonuoaXwZbwlWLWaUXApL6jhEQW5ZFU5XG7Cb
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLc6ec320Mv_bXgPoDOyNxw99t-XSkTfqf2ZYow7pbBNGyWMJYG34UTGyDUsaox8dR9EyaTTpdoYUonuoaXwZbwlWLWaUXApL6jhEQW5ZFU
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%BE?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWLc6ec320Mv_bXgPoDOyNxw99t-XSkTfqf2ZYow7pbBNGyWMJYG34UTGyDUsaox8dR9EyaTTpdoYUonuoaXwZbwlWLWaUXApL6jhEQW5ZFU
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БІБРСЬКА ГРОМАДА ВЖЕ МАЄ ТУРИСТИЧНИЙ ПАСПОРТ 

МОЛОДІЖНА РАДА ІНФОРМУЄ  

"ОБ'ЄДНУЄМОСЬ ЗА ПОКЛИКОМ ДУШІ" 

З адля залучення дітей та молоді до прийняття 

рішень щодо розвитку Бібрської територіальної 

громади Молодіжна рада Бібрської міської ради про-

водить КОНКУРС. 

Зміст конкурсу та його структура: дітям певної ві-

кової категорії (від 10 до 16 років) пропонується на-

писати твір-роздум на тему: «Якби я був депутатом 

Бібрської територіальної громади…» й опублікувати 

свої твори на своїх сторінках Fаcebook з відміткою 

#Молодіжна_рада_Бібрської_міської_ради 

Нагородою для переможців буде те, що вони прове-

дуть один день з депутатом, побачать як реалізову-

ються заходи щодо покращення якості життя в на-

шій громаді. 

Підведення підсумків 20 лютого – День Всесвітньої 

соціальної справедливості. 

Члени молодіжної громади оберуть три найкращі 

твори і оголосять результати на фейсбук-сторінці 20 

лютого. 

Успіхів! 

Д іти – наш найцінніший 

скарб. Адже за ними світле 

майбутнє нашої держави. Саме 

тому ми повинні створювати всі 

умови для їх гармонійного розвит-

ку, в т.ч. тепло та комфорт. 

Хочемо подякувати Бібрській 

міській раді за те, що не стоїте 

осторонь наших проблем. Велика 

вдячність заступнику міського го-

лови з гуманітарних питань Окса-

ні Довгаль за розуміння і підтрим-

ку нашого закладу. Саме завдяки 

Вам вдалося знайти підтримку в 

обласній раді, зокрема з депу-

татом Львівської обласної ради 

Іваном Щурком. 

Велика подяка п.Іванові Щурку 

за розуміння необхідності нашого 

проєкту «Капітальний ремонт сис-

теми опалення з впровадженням 

сучасних енергозберігаючих тех-

нологій в приміщенні КЗ 

"Публічна бібліотека Бібрської 

міської ради», за небайдужість до 

проблем зайнятості дітей. Завдяки 

Вашій підтримці ми змогли реалі-

зувати наш проєкт. 

Тепер користувачі нашої бібліо-

теки мають можливість займатися 

у своїх улюблених гуртках 

(театральному, творчій майстерні, 

ІТ-навчання) незалежно від пори 

року за вікном! 

Також дякуємо за підтримку 

Юрію Федущаку та майстрам 

ТзОВ «Енергоекобуд» за допомогу 

та чудово виконану роботу. 

Ми впевнені, що разом ми може-

мо вирішити будь-які питання, а 

добрі справи не залишаться непо-

міченими. 

З вісно, ми будемо  доповнюва-

ти туристичний паспорт ці-

кавою інформацією та фіксувати-

мемо нові туристичні локації, на-

носитимемо на карти пішохідні і 

велосипедні маршрути.  

Ми зробили його задля того, аби 

і мешканці громади, і гості, і тури-

сти знали, куди можна мандрува-

ти, де можна поїсти, переночува-

ти, перепочити, поїздити на ко-

нях, політати на кулях чи помилу-

ватися рослинами, подегустувати 

крафтові вина чи відвідати виста-

вку модерної скульптури, огляну-

ти дерев'яні шедеври сакральної 

архітектури чи погуляти територі-

єю замку, підкорити найвищу гору 

Подільської височини чи пройтися 

територією Європейського вододі-

лу, поїздити велосипедом чи виру-

шити в oфроуд-тур неймовірними 

місцинами Львівського Опілля і 

ще багато-багато цікавого. Інфор-

мація ось тут: http://www.bibrka-

rada.gov.ua/turyzm.html 

ФОТОФАКТ 

П овністю завершено проєкт "Капітальний ремонт (аварійно-

відновлювальні роботи) покрівлі будинку за адресою 

вул.Уляни Кравченко, 11, у м. Бібрка". Сподіваємося, якісна покрівля 

забезпечить комфортне та безпечне середовище мешканцям багатопо-

верхівки. Проєкт реалізовано завдяки ефективній комунікації Біб-

рського міського голови Романа Гринуса та заступника міського голо-

ви Максима Заблоцького з Львівською обласною радою. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B1%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%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5
http://www.bibrka-rada.gov.ua/turyzm.html?fbclid=IwAR2Dd0ucxu5Yy9Lw8oYjgZGdCEsoBD2567RFUc-Q0NY0LleEOzg0WDl8eH4
http://www.bibrka-rada.gov.ua/turyzm.html?fbclid=IwAR2Dd0ucxu5Yy9Lw8oYjgZGdCEsoBD2567RFUc-Q0NY0LleEOzg0WDl8eH4
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про початок процедури розгляду 
та врахування пропозицій громад-

ськості у проекті містобудівної 
документації 

Бібрська територіальна громада 
Львівського району оголошує про 

проведення громадського обговорення 
щодо врахування громадських інтере-

сів у проекті містобудівної документа-
ції – детальному плані території для 

будівництва та обслуговування жит-
лового будинку господарських буді-
вель та споруд по вул. Воз’єднання у с. 

Сенів. 
З проектом детального плану, основ-

ними техніко-економічними показни-
ками та графічними матеріалами, 

пояснювальною запискою, розділом 
«охорона навколишнього природного 

середовища», який є звітом про стра-
тегічну екологічну оцінку, можна 

ознайомитись в Бібрській територіа-

льній громаді в посадової особи, від-
повідальної за забезпечення органі-

зації розгляду пропозицій. 
Замовник: Бібрська територіальна 

громада  
Виконавець: ТзОВ «Карпати Арх-

Проект» 
Підстава розроблення містобуді-

вної документації:  
рішення Бібрської міської ради  від 

10.12.2021 року № 2886. 
Пропозиції (зауваження) можуть 

подаватися в письмовій та/або усній 
формі під час громадських слухань із 
внесенням їх до протоколу громадсь-

ких слухань. Письмові пропозиції по-
даються фізичними особами із зазна-

ченням прізвища, імені та по-
батькові, місця проживання, із особис-

тим підписом. Юридичні особи пода-
ють пропозиції із зазначенням найме-

нування та місцезнаходження юриди-
чної особи. Анонімні пропозиції не 

розглядаються.   

Пропозиції громадськості реєстру-
ються та розглядаються замовником 

містобудівної документації  у місяч-
ний строк з дня їх надходження. 

Посадова особа замовника містобуді-
вної документації, відповідальна за 

забезпечення організації розгляду 
пропозицій та адреса, за якою можуть 

надсилатися пропозиції (зауваження): 
О.Крушельницька, відділ містобуду-

вання, архітектури, земельних відно-
син та інфраструктури Бібрської місь-
кої ради, 81220, м.Бібрка, вул. Тар-

н а в с ь к о г о ,  2 2 ,  e - m a i l : 
arcbudzem.bmr@gmail.com  

Оприлюднення результатів розгляду 
пропозицій громадськості до проекту 

містобудівної документації здійсню-
ється у двотижневий строк з дня їх 

прийняття шляхом опублікування у 
засобах масової інформації, а також 

розміщення затвердженої містобудів-
ної документації на офіційному веб-

сайті замовника.  

ПОВІДОМЛЕННЯ  

Розклад служінь у  

церкві 

Покрови Пресвятої Богородиці м. Бібрки:  

П'ятниця, 11.02 

- 08:00; 09:00 – Божественна Літургія св. Йоана 

Золотоустого за упокій 

- 17:00 – Вечірня 

- 19:00 – Зустріч із досвідченим психологом Во-

лодимиро Чупріном на тему: «Конфлікт» 

Субота (Свв. трьох святителів, великих 

архиєреїв, Василія Великого, Григорія Бо-

гослова та Йоана Золотоустого), 12.02 

- 09:00; 11:00 – Божественна Літургія св. Йоана 

Золотоустого 

- 14:00 – Приготування дітей до Першої сповіді 

та урочистого Св. Причастя 

- 16:00 – Зустріч МХС «На хвилі з Богом» 

- 18:00 – Вечірня 

Неділя про Митаря і Фарисея, 13.02 

- 08:30 – Cповідь 

- 09:00; 11:00; 13:00 – Божественна Літургія св. 

Йоана Золотоустого 

- 17:00 – Прощання з колядою  

У  приміщенні Львівського 
центру надання послуг уча-

сникам бойових дій відкрили 

центр рекрутингу тероборони. 
Тут охочі можуть отримати фахові 
консультації, подати заяви та до-
кументи на вступ до формування. 

Телефон “гарячої лінії” 1580. 

Зателефонувати можна у робочі 

дні з 8.00 до 17.00 години і отри-
мати консультації фахівця рекру-
тингового центру. А щоп’ятниці в 

центрі будуть працювати медики, 
щоб можна було швидше оформи-

ти потрібні для медогляду довід-
ки. 

Центр діє на 2-му поверсі на 

вул. Пекарській, 41. 
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