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НЕ ДАЙМО НІКОМУ ВИСМІЯТИ УКРАЇНУ  

Держекоінспекція у Львівській 

області закликає львів’ян не нести 

на цвинтарі пластикові квіти і 

вінки . 

«Пластикові вінки і квіти не не-

суть жодної богословської символі-

ки, це традиція, що поширилася у 

радянські часи, і в Європі нічого 

подібного немає», – кажуть еколо-

ги.  

Вони зазначають, що пластикові 

вироби шкодять екології ще з ета-

пу виготовлення сировини для 

них, для якої використовують на-

фтопродукти. Окрім того, біль-

шість пластикової атрибутики не 

вивозять на полігони, а спалюють. 

Це забруднює повітря різними 

токсичними речовинами, що шко-

дять здоров’ю. Екологи наголошу-

ють і на тому, що пластик розкла-

дається щонайменше 100 років. 

«Найбільш доречним для помер-

лих є молитва, а також живі квіти 

– символ вічного життя.  Крім цьо-

го, навряд чи логічно витрачати 

чималу суму на квіти, що згодом 

стануть сміттям? Невже ви хочете 

залишити це сміття своїм дітям, 

внукам чи правнукам? Думаймо 

про живих, а не про сумнівні тра-

диції», – закликають в Держекоін-

спекції. 

Щира молитва і живі квіти 

Г лава Української греко-католицької церкви 
блаженніший Святослав (Шевчук) нагадав, 

що кандидатів на посаду президента слід оцінюва-
ти за критеріями професіоналізму, порядності та 
патріотизму. 

"Закликаю вас до зрілої відповідальності. Не дай-
мо нікому висміяти Україну, глумитися над кров'ю 

і стражданням нашого народу, який ціною власно-

го життя виборює справжню свободу!" - сказано в 
посланні. 

Глава УГКЦ нагадав про критерії, за якими його 
попередник, блаженніший Любомир (Гузар) пропо-
нував оцінювати претендентів на державні посади: 

професіоналізм, порядність і патріотизм. 
"Лише той, хто має всі три риси, може бути гідним 
нашої довіри", - наголошується в посланні блажен-
нішого Святослава. 

Джерело: https://censor.net.ua/ua/ 

ГЛАВА ПЦУ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУРС ДЕРЖАВИ 

ИХ 

Г лава Православної церкви в Україні закликає 
зберегти європейський курс розвитку держави. 

Митрополит Епіфаній вважає, що Володимирові 
Путіну не вдалося силою знищити Україну, тому він 
хоче зламати нашу державу зсередини. 
"Зараз ми бачимо на Сході України, що фізично Ро-

сія не може просунутися далі, тому що ми маємо по-
тужну українську армію та сильних захисників",– 

зазначив Владика. 
«Ми наголошуємо лише на тому, що всі повинні ви-

конати свій громадянський обов'язок і проголосувати 
чесно і справедливо" , – пояснив глава ПЦУ. 
Владика Епіфаній наголосив, що зараз ми обираємо 

не просто главу держави, а лідера української нації 
на наступні 5 років, який буде вести нас у тому на-
прямку, який був сформований після Революції Гід-
ності, або змінить його. 

Джерело: https://varianty.lviv.ua  

https://censor.net.ua/ua/n3122136
https://varianty.lviv.ua/
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ФОТОФАКТ 

У чениця 7 класу Біб-
рської школи Андрій-

чук Анастасія стала лау-

реатом третьої премії у 
в і д е о к о н к у р с і 
''Франкофонія 2019'' та 
була нагороджена приза-
ми. Нагороду вручали по-
чесні посли франкомовних 

країн (Франція, Бельгія, 
Швейцарія та Канада) та 
Фабріс Пето, представник 
посольства Франції з пи-

тань культури та освіти.  

Олена Лазорів 

Х ресна дорога належить до тих 

доріг, які найсильніше звору-

шують людське серце, бо на цій 

дорозі  ми відчуваємо страсті Гос-

пода нашого Ісуса Христа та бага-

тостраждальні  Материнські му-

ки. 

Сьогодні, 12 квітня 2019 року, уч-

ні 10-11 класів провели у церквах 

с. Свірж виховний захід «Хресна 

дорога», щоб ще і ще раз згадати і 

прославляти нашого Господа Ісуса 

Христа, який заради нашого спа-

сіння перетерпів тяжкі муки на 

Хресній дорозі і життя Своє віддав  

із великої любові до нас, грішних, 

задля спасіння душ наших. 

 Учасники пройшли Хресну доро-

гу Ісуса Христа. 14 стацій допомог-

ли нам пройти разом з Ісусом Хри-

стом Його Хресний шлях, перей-

нятися Його тривогами, відчути 

Його душевний біль, біль тілесних 

ран. 

Захід підготували заступник ди-

ректора з виховної роботи Лазорів 

О.Б. та керівник вокального гурт-

ка Торко Л.Ю.  

ХРЕСНА ДОРОГА  

Микола Стріжик 

ПОДЯКА БІБРЧАНАМ 

Д орогі жителі і гості м Бібрка!
Щиро дякую Вам за добру 

благодійну справу, яку зробили 
ви для нас: церковній громаді м 
Бібрка за  допомогу —сума 
5200грн.; волонтери-4510 грн, 
концерт-6090 грн. Загальна сума 
з ібран их  гро шей 15  8 00 
грн.+витрати. Дякуємо, працівни-
кам і всім присутнім, хто був у 
залі. Нехай до кожного із Вас Доб-
ро повернеться сторицею!!Також 
хочу подякувати ведучій концерту 
Оксані Моті і Миколі Мазепі. 
Благодійний концерт-ярмарок в 
підтримку Євгена Стріжика і Ан-
дрійчика  Літвінова  (Євген 
Стріжик) відбувся 14квітня о 
15:00 год, в Народному домі м. 
Бібрка. У благодійному концерті 
в з я л и  у ч а с т ь  О к т е т 
"Теофорос" (Львівська духовна 
семінарія під керівництвом Анд-
рія Побігущого), Октет студентів 
"Літіос" Львівської православної 
богословської академії Православ-
ної церкви України (під керівниц-
твом Люби Кобилецької), лауреат 
районних обласних всеукраїнсь-
ких конкурсів Закалюжна Ірина 
(керівник Люся Сурмач), тріо дів-

чаток" Боже, Україну, збере-
жи" (керівник Вікторія Андруш-
ко), . Саксофоніст-віртуоз, лауреат 
Всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів Василь Пташник, лау-
реат пісенних конкурсів, співачка 
Соломія Іваночко, лауреат пісен-
них конкурсів Victoria, співачка 
Олена Гасин. Насамперед хочу 
подякувати за допомогу у прове-
денні концерту голові Бібрської 
міської ОТГ панові Роману Грину-
су, пані Люсі Сурмач і волонте-

рам , голові Городоцької районної 
ради п Володимиру Михайловичу 
Більовському, начальнику райво 
Ігорю Антоновичу Яськевичу і 
водієві  п Йосифу Шкапяку, Анд-
рієві Куб'яку - фотографові.  
Організатори концерту: Микола 
Стріжик, Mariana Kikilashvili.  
ЗІБРАНІ КОШТИ БУЛИ ПЕРЕ-
ДАНІ РОДИНАМ - Андрій Літві-
нов-7250грн. - - - Євген Стріжик -
7250грн+технічні витрати 1300 
грн .Всім Веселих свят!!  

ФОТОФАКТ 

Т анцювальні колективи « Веселка» (керівник Ба-
зюк М.Є.), « Файнютки», « Паняночки» та студія 

ранньо-естетичного виховання (керівник Легендзе-

вич О.М.) Будинку дитячої творчості брали участь у 
районному конкурсі « Весни мереживо». 
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ПРО ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ В БІБРСЬКІЙ ОТГ 

Р ішенням Бібрської міської 

ради  № 60 від 8 лютого 2019 
року створене Комунальне некоме-

рційне підприємство «Центр пер-
винної медико-санітарної допомо-
ги» Бібрської міської ради. Це під-
приємство утворене з метою забез-
печення доступності і якості пер-
винної медико-санітарної допомо-

ги населенню Бібрської об’єднаної 
територіальної громади, у рамках 
медичної реформи в Україні та 
згідно з чинним законодавством. 
Аналогічні Центри утворює 
більшість об’єднаних громад, 

оскільки уповноваженим орга-

ном управління (засновником) 
таких центрів є міські або сіль-
ські ради  і їхня діяльність ко-
ординується  і контролюється 
саме місцевими громадами.  До 

складу названого Центру увійдуть 
три амбулаторії загальної практи-

ки сімейної медицини: Бібрська, 

Свірзька та Романівська, а також 
12 фельдшерсько-акушерських 

пунктів, які  функціонують на те-
риторії Бібрської ОТГ. Центр 
пройшов офіційну реєстрацію, 
отримав ліцензію на свою дія-
льність. Для функціонування 
Центру Перемишлянська районна 

рада передала, а Бібрська міська 
рада прийняла у власність дві бу-
дівлі – поліклініки  та дитячої 
амбулаторії, які перебували у 
власності районної ради. Зараз іде 

робочий процес становлення Цент-
ру. Центр буде фінансуватися 

Національною службою здоро-
в’я України за кількістю декла-
рацій, які уклали мешканці 
нашої громади  та інших гро-

мад з лікарями загальної прак-
тики сімейної медицини 
(«сімейними лікарями»).  Дофі-

нансовуватись Центр буде з місь-

кого бюджету та з інших джерел. 
Ми надіємось, що наш Центр ста-

не комфортним сучасним  закла-
дом профілактики, обстеження та 
лікування наших мешканців і од-
нією з візитівок нашої громади. 
Щодо стаціонарного лікування 
(вторинної медичної допомоги), то 

Бібрська лікарня залишається у 
складі Перемишлянської районної 
лікарні. Можливо, що вона зали-
шиться у підпорядкуванні району 
– це буде вирішуватись тільки 
на законодавчому рівні. Усі фі-

нансові зобов’язання перед Пере-

мишлянською районною лікарнею 
– передача державних субвенцій 
на вторинний рівень медичної до-
помоги, інші платежі Бібрська мі-

ська рада здійснює у повному обся-
зі.  

Виконавчий комітет БМР 

До уваги майстрів та народних умільців Бібреччини!  

25 серпня в рамках програми зі святкування 550-річчя надан-

ня Бібрці Маґдебурзького права проводитиметься ярмарок на-

родних умільців. Для того, аби взяти участь у цьому ярмарку й 

мати можливість реалізувати свої вироби, просимо надсилати 

пропозиції з такою інформацією: 1. Прізвище та ім'я; 2. Які ви-

роби хочете реалізувати; 3. Фото 2—3 виробів. Ці дані надсила-

ти на e-mail: bibrka.kult.osv@gmail.com або телефонувати за 

номером 096-838-66-94 
Начальник відділу культури   

Люся Сурмач 

Оголошення 

У четвер, 18 квітня, .о 16:30 год.  

н а  з а в е р ш е н н я  а к ц і ї 

"Великодній рушничок для сол-

дата", яку проводив відділ куль-

тури, туризму, сім'ї, молоді, спор-

ту та соціальної політики вико-

навчого комітету Бібрської місь-

кої ради з директорами Народ-

них домів Бібрської ОТГ, 

о.Зеновій Телішевський проведе 

чин освячення пасхальних руш-

ничків у храмі Пресвятої Богоро-

диці. Запрошуємо всіх, хто бажає 

свої  молитви вкласти у 

"Великодні рушнички для сол-

дата". 

У  четвер, 18 квітня , о 17:00 год на 

пл.Національного Відродження за 

участю дітей драматичного гуртка НД 

м.Бібрки відбудеться літературний ве-

чір "Поетична Надбібрянка", присвяче-

ний 159 річниці від дня народження 

Уляни Кравченко.  

До уваги  

мешканців Бібреччини!  
Наша громада заслуговує на те, 

аби мати музей міста. Започат-

ковуємо збір експонатів для му-

зею, який буде розташований у 

цокольних приміщеннях Народ-

ного дому. Речі побуту, посуд, 

меблі, кераміка, металеві елеме-

нти (куття), кахлі, плитка і т.і. - 

усі речі, які мають історичну цін-

ність. Експонати приносити до 

Народного дому Свіжак Наталі. 

Обов'язково надати інформацію 

про назву експоната, власника , 

приблизний вік, місцевість.  

ФОТОФАКТ 

З  у п р о в а дж е н н я м 
нової програми 

"Афлатот" ( економічне 
виховання) діти  ДНЗ 
"Сонечко" м. Бібрка 
(мол. група "Веселка" 

вихователь Махній 
Н.Ю. та середня група 

"Бджілка", вихователь 
Дідух І. М.) , з екскурсі-
єю відвідали Бібрську 
міську раду з метою 
ознайомлення з управ-

лінською діяльністю 
Бібрської ОТГ  

https://www.facebook.com/Oleh.Ohirko?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDQJSccIZ4WPwS1Rp_i8TosnAZQtAW6muz6XdZu05h5UDUsQV9y8wiAGq1EJbgFDReW8tcCOlKGnRfA&hc_ref=ARQ3y4hq8bZinTzvpkIuSd6wCzQ9L9W4YhMnOi1IFLwHqNlmwDaY-DxA8EZrrkGGWIE


4 

Редакція залишає з собою право редагувати матеріали та змінювати їхню назву.  

Рукописи не повертаються 

Передрук матеріалів опублікованих у газеті дозволяється лише за письмового погодження редакції.      

За зміст і достовірність статей відповідають автори. 

Редакція не завжди поділяє позиції авторів. 

Тираж: 300. 

Друк : самостійно. 

м. Бібрка, 81 220 вул. Торгова 2 

e-mail:  bibrskivisti@gmail.com 

Реєстраційне свідоцтво: 

Серія ЛВ № 807/60 

Засновник: 
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ПОШИРЮЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО 

http://www.bibrka-rada.gov.ua/informatsiyni-resursy-mista.html 

Випуск №163, 18 квітня 2019 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 
Розклад служінь у церкві Пок-
рови Пресвятої Богородиці м. 
Бібрки:  
П’ятниця, 19.04 
- 06:00 Сповідь 
- 08:00 Літургія наперед освячених 
Дарів; Сорокоуст 
- 17:00 Сповідь для старших дітей 
(*крім* тих, які готуються до пер-
шого причастя) 
- 19:30 Хресна Дорога для дітей 
Субота, 20.04 
- 08:00 Свята Літургія за упокій 
- 19:30 Вечірня 
Неділя, 21.04 
- 08:30, 10:30 Свята Літургія 

м. Бібрка, ТЦ «Рукавичка» 

ОГОЛОШЕННЯ! 

Мужчина 30 років хоче винайняти по-

мешкання в Бібрці, бажано особняк.  

Тел.097 225 4620  

"Картку водія для цифрового тахографа 

за № UAD0000031136000, видану на ім`я 

Керницький Степан Євгенович, вважати 

недійсною у зв’язку з втратою."  

До уваги підприємців  

Бібрської ОТГ!  

Виконавчий комітет Бібрської міської 

ради пропонує на правах оренди 

елементів благоустрою розмістити 

літні майданчики (столики, парасолі і 

т.і.) з метою облаштування літніх від-

починкових зон із торгівлею солодо-

щами, кавою, морозивом тощо.  

За додатковою інформацією звертатися 

за тел. 097 491 40 40 або на скриньку ра-

ди: bibrka.rada@gmail.com  

УВАГА—РОБОТА! 

На роботу в м. Бібрка потрібні чоловік 

або жінка віком від 18 до 45 років. Ро-

бота позмінна.  

Деталі за телефоном: (096) 998 76 26  

У суботу, 04 травня, о 18:00 год у Народному домі 

м. Бібрка відбудеться концерт гурту "БУДЬМО", талано-

витих хлопців з Івано-Франківщини. Квитки можна при-

дбати у НД м. Бібрки. 

Ціна 80-150 грн.  

ЛАСКАВО ПРОСИМО! 


