Громада — великий чоловік.
І.Я. Франко
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нформація про поширення
недуги COVID-19 у громаді
станом на 7 липня 2020 р.:
 Бібрка: хворіє—30, вилікувались—1, померли—0, підозри—33;
 Великі Глібовичі: хворіє—12,
вилікувались—1, померли—1,
підозри—15;
 Шпильчина: хворіє—6, вилікувались—0, померли—0, підозри—6;
 Лани: хворіє—3, вилікувались—0, померли—0, підозри—6;
 П’ятничани: хворіє—2, вилікувались—0, померли—0, підозри—2;
 Глібовичі: хворіє—1, вилікувались—0, померли—0, підозри—2;
 Під’ярків: хворіє—2, вилікувались—0, померли—0, підо-

COVID-19 МОВОЮ ФАКТІВ

зри—3;
Суходіл: хворіє—3, вилікувались—0, померли—1, підозри—4;
 Вілявче: хворіє—0, вилікувались—0, померли—0, підозри—1;
 Волощина: хворіє—0, вилікувались—0, померли—0, підозри—1;
Нові випадки у громаді за останній день не виявлено.
На Львівщині за попередню добу
було госпіталізовано з підозрою на
коронавірус 72 особи. Скеровано
на самоізоляцію 192 особи.
Перебувають у стаціонарах 909
хворих.
60 людей перебуває на лікуванні
у відділенні реанімації. 16 - на
ШВЛ. Підтверджено методом
ПЛР наявність коронавірусу за
добу у 117 мешканців Львівщини.



За увесь час COVID підтверджено
у 6562 осіб. Померло 170 людей.
Одужали від коронавірусної інфекції 974 особи.
За даними Центру громадського
здоров’я, в Україні підтверджено
50 414 випадки COVID-19, з них
23 119 одужали, 1306 померли.
Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 807 випадків.
Кількість активних хворих станом на 08.07 складає 25 989 осіб.
� Найбільша кількість активних
хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (274,4),
Львівській (215,8) та Закарпатській
(183,1)
областях.
Інформація з офіційних джерел
(пресслужба ЛОДА, офіційний
сайт НСЗУ, ЦГЗ).
Будьмо пильні!

Редакція газети

БЛАГОДІЙНИЙ АУКЦІОН

У

липні кав’ярня-галерея
«Штука» та БФ Спадщина.UA /
Heritage.UA з приємністю запрошують вас на Виставку-аукціон "Свято
бобра", присвячену неймовірній
красі маленького міста з великою
історією – Бібрці! Відкриття відбулося 1 липня, у середу, о 17:00.
На виставці представлені роботи
семи львівських митців, виконані в
Бібрці під час пленеру 15 березня
2020 року. Квітослава Булавіна,
Наталка Івженко, Дарія Зав'ялова,

ФОТОФАКТ

подяка за співпрацю
Щ ира
ULEAD Львівському регіо-

нальному офісу та Міжнародному
благодійному фонду "Карітас України" (генеральний секретар Чайківська Дзвенислава Романівна). Працівники Бібрської міської
ради та її структурних підрозділів
отримали "Скриньку здоров'я" засоби захисту, зокрема маски
багаторазового використання та
рукавички.

Олена Зотова, Христина Приймак,
Ірина Фартух та Ліліана Харьковська представили свої твори на картоні та полотні, в олії, акрилі та
графіці.
Радо кличемо вас відвідати виставку, аби побачити цей неймовірний
край крізь призму мистецтва та
закохатися в нього.
У рамках виставки БФ
«Спадщина.УА» уже традиційно
планує провести онлайн-аукціон на
благо пам’ятки архітектури місце-

вого значення початку ХХ століття,
окраси Бібрки та його візуальної
домінанти - будівлі колишнього
товариства «Сокіл», що перебуває
під опікою фонду.
Завдання виставки - аукціону:
- популяризація культурної та природної спадщини Бібреччини;
- промоція майбутнього мультифункціонального культурнотуристичного центру «Сокіл»;
- збір коштів на дофінансування
проекту «Офіс гостинності майбутнього мультифункціонального культурно-туристичного центру
«Сокіл», поданого на Конкурс
«Єврорегіон Карпати - Україна» (загальний бюджет - 312 тис.
грн, в т.ч. 62 тис.грн. - необхідне
д о ф і н а н с у в а н н я
Б Ф
«Спадщина.УА»).
Аукціон відбуватиметься в період 6
-20 липня 2020 року на ФБ сторінці СОКІЛ / SOKIL.

БФ «Спадщина UA»
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ОЛЕГ ДУДА: РОДИНА - ЦЕ НАЙДОРОЖЧЕ, ЩО МОЖЕ БУТИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
8 липня відзначаємо Український день родини. Це
відносно молоде свято, яке почали відзначати з 2012
року. А присвячене воно насамперед любові, взаєморозумінню, гармонії і вірності. Його вага значуща,
адже український родовід, генетичний код – це те,
що гуртує нашу націю та дає їй сили долати всі труднощі. Українські родини дотримуються традицій та
звичаїв, які впродовж віків передаються від покоління до покоління. Мати українське виховання, збережені традиції та можливість їх передати нащадкам –
це запорука зміцнення українського родоводу. У сучасній Україні, коли час біжить, а буденні клопоти
збільшуються, бути поруч з близькими – це насправді
розкіш. Про значущість родини в житті лікаря, сімейні традиції та про те, як усе встигати, коли щодня
рятуєш чиєсь життя, ми поспілкувались із головою
Українського лікарського товариства у Львові Олегом
Дудою.
 Ви, хірург - онколог, голова УЛТ у Львові, регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона»,
комісії охорони здоров’я при Громадській раді
Львівської ОДА, люблячий тато та чоловік, скажіть, як Ви все встигаєте?
 Скажу вам відверто, мені бракує дня, аби встигнути геть усе зробити. Як правило, додому я приходжу пізно. У мене така робота, що я не здатен
прогнозувати щось наперед. Бувають операції по
10 -12 годин, а потім огляд пацієнтів, які мене
чекають під кабінетом. Також не можу залишатись осторонь громадської роботи, адже це те, що
дає поштовх до реалізації важливих речей. Це так
званий рупор, через який до нас дослухаються.
Мої рідні знають про всю мою зайнятість, тому не
ображаються. Але я щотижня стараюсь, аби ми
все ж день побули разом. З'їздили до батьків або
ж на річку, дорогою в машині проговорюємо тиждень, що минув. Для кожного з нас він особливий,
ми ділимось успіхами та невдачами, вирішуємо
сімейні проблеми та підтримуємо один – одного.
 Ваша дружина теж лікар.Що у сім’ї лікарів найважливіше?
 Знаєте, мені насправді дуже пощастило. Ми разом на роботі та вдома, тому підтримка у двічі
більша. Іванка бере на себе всі сімейні клопоти, я
їй завдячую домашнім затишком і тим, що вдома,
попри дитячий галас, я можу відпочити від важ- 
кого робочого дня. Для нас обох сім’я – найважливіше. Так виховували нас наші батьки, і так ми 
виховуємо наших дітей.
 Які цінності та традиції у Вашій родині?
 Головні цінності нашої сім’ї – любов, уміння розуміти один одного з погляду. Ми намагаємося зберегти традиції святкувань, які були в наших сім’-

ях. Я народився та виріс у типовій галицькій родині. Зараз у сучасному світі обрядовість наших
предків, те, що було для них вкрай важливим,
дуже спростили. Але завжди найперше потрібно
пам’ятати про наші традиції. Тому, базові цінності і обрядовість займають чільне місце у нашій
сім’ї. Це те, що я хочу передати нашим дітям і
заповідатиму їм передавати традиції вже своїм.
Адже українські родини - це ласкава мамина посмішка, надійне батьківське плече, затишок, створений дружиною, дзвінкий дитячий сміх і тепло
маленьких рученят. Все це родина, яка завжди
поруч, задля якої живу, для якої хочу змінити цей
світ.
Щоб Ви побажали українським родинам напередодні свята?
У цей складний для усіх нас час ми, українці, повинні, як ніколи, гуртуватися і єднатися. Лише у
єдності наша велика українська родина здолає
все! Вітаю усіх з Днем родини! Бережіть своїх рідних і дбайте про тих, хто поруч!

Розмовляла Христина Слюсарчук
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еалізовано мікропроєкт “Закупівля меблів для
їдальні Бібрського ОЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Уляни
Кравченко Бібрської міської ради”. Загальна вартість проєкту 123 700 грн.
Джерела фінансування: обласний бюджет - 61 850
тис. грн., місцевий – 29 688 грн., кошти громади 32 162 грн.
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ПРО ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

У

ЗМІ та соцмережах поширюється інформація,
що терміни вступної кампанії зміщуються на
місяць.
⠀ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що це стосується лише учнів,
які
закінчили
11
клас!
⠀Вступ у заклади фахової передвищої освіти на основі базової загальної середньої освіти, тобто випускників 9 класу, розпочався 30 червня 2020 року і завершується 13 липня 2020 року о 18.00 год.
⠀Рекомендуємо
врахувати
ці
особливості.
⠀Докладніше про терміни прийому документів:
https://bit.ly/2VNG7A8
Департамент освіти і науки ЛОДА
Офіційна сторінка

З

ФОТОФАКТ

Упродовж
минулого
тижня та цього
тижня працівники
КП Рідне місто
проводять благоусНА ЛЬВІВЩИНІ ЧАСТКОВО ПОСЛАБИЛИ трій міського клаКАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ
довища, а саме:
обрізування гілок
а позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзви- дерев, скошування
чайних ситуацій ухвалили рішення частково посла- трави.
бити карантинні обмеження в області.
За даними МОЗ України, Львівська область перестала бути регіоном із значним поширенням COVID-19 і
підпадає під критерії, визначені постановою Кабіне- ши з 07.07.2020 роботу готелів, закладів громадськоту Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500. го харчування, закладів фізичної культури і спорту,
спортивних залів та фітнес-центрів за умови дотриЦе дозволяє почати послаблення карантину.
«Коефіцієнт виявлення випадків інфікування мання протиепідемічних заходів та відповідних реCOVID-19 становить 10,92% при нормі менш як 11%. комендацій Головного Державного санітарного лікаПоказник динаміки зростання випадків інфікування ря України.
COVID-19 становить – 28,03%, при нормі менш як Окрім того, дозволили проведення релігійних захо10%. Львівщина потроху виходить із пікового періо- дів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів плоду масових захворювань, тому при дотриманні обере- щі будівлі або території (якщо захід проводиться на
жності та всіх рекомендацій можемо частково дозво- відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної
лити роботу деяких сфер бізнесу.
Відтак, згідно з рішенням комісії, частково послаби- дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.
ли карантинні заходи на території області, дозволив-
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За інформацією пресслужби ЛОДА

КП «БІБРСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК» ІНФОРМУЄ
Рішенням виконавчого комітету
Бібрської міської ради №174 від
26.06.2020 року затверджено тарифи на видачу технічних умов на
водопостачання та водовідведення
для населення, бюджетних організацій та інших організацій, а саме:
Населення:
технічні умови на водопостачання
– 577,31 грн
технічні умови на водовідведення
– 577,31 грн
технічні умови на водопостачання

та водовідведення – 865,96 грн
Бюджетні організації:
технічні умови на водопостачання
– 1231,56 грн
технічні умови на водовідведення
– 1231,56 грн
Інші організації:
технічні умови на водопостачання
– 1539,46 грн
технічні умови на водовідведення
– 1539,46 грн
Рішенням виконавчого
комітету Бібрської міської ради

№175 від 26.06.2020 року затверджено тарифи на опломбування/
розпломбування лічильників обліку води, а саме:
Опломбування лічильника для
населення, фізичних та юридичних осіб – 80,77 грн
Розпломбування лічильника
для населення, фізичних та
юридичних осіб – 79,16 грн

Н.В.Чайка, в.о.директора КП
«Бібрський комунальник»

БІБРСЬКІ ВІСТІ

4

В

Випуск №210, 9 липня 2020 р.

Оголошення
иконавчий комітет Бібрської міської ради надає послуги з організа-

ції та проведення індивідуальних обрядів
державної реєстрації шлюбу з використанням різноманітних елементів урочистості.
Перша пара, яка скористалась послугою з
надання організації та проведення урочистої розписки, є Шайб Б.Р. з с. Лани та Климків Н.С. з с. Великі Глібовичі.

С

лужба у справах дітей Бібрської міської ради інформує

Відбулось чергове засідання комісії з питань
захисту прав дитини Бібрської міської ради,
на якому розглянуто ухвалу Перемишлянського
районного суду Львівської області. Службу у справах дітей зобов’язано підготувати проєкт висновку
органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батька батьківських прав відносно малолітньої дитини та взяти малолітню дитину на облік
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Переглянуто та внесено зміни до індивідуальних
планів соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування.
Також розглянуто матеріали КЗ ”Центр надання
соціальних послуг Бібрської міської ради” щодо
взяття сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, під соціальний супровід з метою надання
необхідних соціальних послуг.
З метою контролю за сім’єю, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та підготовки пакету документів
на розгляд комісії з питань захисту прав дитини Бібрської міської ради, суб’єкти соціальної роботи здійснили
повторно виїзд у сім’ю.

ДО УВАГИ ВІРЯН
Розклад служінь у церкві Покрови
Пресвятої Богородиці м. Бібрки:
П'ятниця, 10.07
- 08:00 Свята Літургія на всяке прохання
Субота, 11.07
- 08:00 Свята Літургія за упокій
- 20:00 Вечірня
Неділя, 12.07 (Верховних Апостолів Петра і Павла)
- 09:00 Свята Літургія
- 10:30 Свята Літургія
м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2
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