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Бібрський міський голова  
Роман Гринус  

ІНФОРМУЄ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

Ш ановні мешканці! На території Львівської 

області зафіксовані випадки захворюван-

ня на коронавірусну інфекцію.  

З метою запобігання поширенню гострої респіра-

торної хвороби, спричиненої коронавірусом, у 

Львівській області введено тимчасовий режим 

надзвичайної ситуації. Працює обласний штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Трива-

ють протиепідемічні заходи. 

У зв'язку з оголошеними карантинними захода-

ми просимо всіх без гострої необхідності не вихо-

дити з будинків і квартир. У разі потреби вийти 

на вулицю уникайте скупчення людей, користуй-

теся громадським транспортом лише у випадках 

крайньої необхідності. 

Закликаємо вжити заходів, щоб Ваші близькі 

літнього віку залишалися вдома та були забезпе-

чені всім необхідним. 

Просимо Вас зберігати спокій, дотримуватись 

умов загальнонаціонального карантину та довіря-

ти тільки офіційним джерелам інформації. 

Запам’ятайте: Ваше відповідальне ставлення до 

виконання всіх карантинних заходів допоможе 

зберегти ваше здоров'я та врятувати здоров'я та 

життя оточуючих.  

ДАЙДЖЕСТ НОВИН ПРО COVID-19  

І з 12 березня в Україні розпоча-
вся карантин, що триватиме, як 

мінімум, до 24 квітня.  
Головною метою карантинних 

заходів є максимальне обмеження 
безпосередніх контактів між людь-
ми, серед яких можуть бути як хво-

рі на COVID-19, так і здорові носії 
вірусу. Це стосується і закладів охо-
рони здоров’я – лікарень, поліклі-

нік, амбулаторій, ФАП, самих ме-
дичних працівників, які мають 
найбільше шансів інфікуватися й 
бути носіями інфекції. До групи 

підвищеного ризику також віднесе-
ні особи похилого віку (понад 60 
років), хворі на цукровий діабет, 

гіпертонічну хворобу, легеневі хво-

роби, онкохворі. У зв’язку з цим з 
усіх лікарень, за можливості, хворі 

виписані додому на амбулаторне 
лікування.  

Що повинні усвідомити  мешкан-
ці в ситуації, що склалася?  

Перш за все, що така ситуація є 
непростою і вимагає від усіх і кож-
ного зокрема граничної відповіда-

льності - відповідальності за своє 
здоров’я і життя так само, як і за 

здоров’я всіх навколо. Не варто зве-

ртатися без нагальної потреби в 
поліклініки, амбулаторії, лікар-
ні.  

Що варто знати:  
Із початком епідемії призупинено 

планову госпіталізацію, всі планові 

операції. На стаціонарне лікування 
приймаються лише пацієнти з не-

відкладними станами.  
Відвідування пацієнтів в лікар-

нях та пологових відділеннях до-
зволено лише у вимушених випад-

ках (без дітей!) відвідувачами без 
жодних ознак респіраторного захво-
рювання після дистанційної термо-

метрії із застосуванням індивідуа-
льних засобів захисту та дезінфек-
ції рук.  

Призупинена планова консульта-

ція та реабілітація дітей та всі пла-
нові діагностичні обстеження. 

Усі поліклініки та центри первин-

ної медико-санітарної допомоги на 
час карантину будуть працювати в 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ МЕДИЦИ-

НИ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ ДОВКОЛА ПОШИРЕННЯ COVID-19 

У  зв'язку з епідеміологічною 
ситуацією, пов’язаною з 

поширенням коронавірусу, Біб-

рська міська рада здійснила на-
ступні заходи із забезпечення пер-
шочергових потреб медицини. Ще 
16 березня відбулося засідання 
комісії з техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій 
Бібрської міської ради, на якій 
розглянуто питання виділення 
коштів із міського бюджету. 

Із бюджету Бібрської міської 
ради виділено 50 000 грн. для 

обласного бюджету для надання 
медичної допомоги пацієнтам з 
ознаками гострого респіраторного 

захворювання, спричиненого ко-
ронавірусом COVID-19 в закладах 
охорони здоров’я, визначених як 
госпітальні бази для надання 
медичної допомоги пацієнтам з 
ознаками гострого респіраторного 
захворювання, спричиненого ко-
ронавірусом COVID-19 (перелік 
додається). 

Із бюджету Бібрської міської 
ради виділено 24 550грн. для за-

купівлі захисних комбінезонів, 
окулярів захисних респіраторів 
FFP2, бахіл і рукавиць для КНП 

«Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Бібрської 
міської ради. 

Бібрська лікарня формує заяв-
ку на закупівлю потрібних засо-
бів , на що теж будуть спрямовані 
кошти. 
З міського бюджету і надалі бу-
дуть виділятися кошти на потреби 
закладів охорони здоров’я.  
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Оксана Довгаль 

штатному режимі, проте скасовано 

диспансерні огляди. 
Травмпункти та невідкладна до-

помога працюють у штатному ре-
жимі.  

Огляди лікарями стаціонару про-

водитимуться тільки в ургентних 
випадках (за скеруванням сімейно-
го лікаря, швидкої допомоги, самоз-

вернення для отримання екстреної 
допомоги). 

Краще не наражати себе та інших 
на небезпеку. Отримати консульта-

цію лікаря можна в телефонному 
режимі. 

Йдучи до лікувального закладу, 

ви повинні мати засоби індиві-
дуального захисту, зокрема, мас-
ку, особливо, якщо наявні ознаки 
хвороби.  

При записі на прийом та в лікаря 
необхідно надавати прадиву і пов-
ну інформацію щодо скарг, підви-

щення температури, утруднене ди-
хання, кашель, про перебування за 
кордоном упродовж останніх 14 
днів, про контакт з особами, які в 

такий термін повернулися з-за кор-
дону.  

Електронні рецепти за програмою 

«Доступні ліки» можна отримати в 
телефонному режимі в РОБОЧИЙ 
ЧАС. 

Важливо: 
Визначено госпітальні бази 

області: 
І-а лінія: Обласна інфекційна лі-

карня (вул.Мєчнікова) 
ІІ-а лінія: Львівський обласний 

госпіталь інвалідів війн та репресо-

ваних ім. Ю.Липи, 8-ма міська клі-

нічна лікарня м.Львова 
Резервні госпітальні бази 

(міжрайонні підрозділи): Кам`янка-
Бузька ЦРЛ, Стрийська централь-
на міська лікарня, Яворівська 
ЦРЛ, Сокальська ЦРЛ Рудківська 

лікарня, Стебницька міська лікар-
ня, Львівський регіональний фтизі-
опульмонологічний клінічний ліку-

вально-діагностичний центр. 
Крім того, резервними у Львові 

визначено 1-шу міську лініч-
ну лікарню імені Князя Лева, 3-тю, 

4-ту і 5-ту міські клінічні лікарні. 
База для обсервації – Львівський 
обласний протитуберкульозний са-

наторій 
Лікувальні заклади мають забез-

печити відповідні умови роботи  
Виклики медиків до пацієнтів з 

температурою понад 38 градусів 
мають обслуговуватись із застосу-
ванням засобів індивідуального 

захисту.   
Планові огляди дітей проводити 

вдома. 
При вході до поліклініки повинні 

вимірювати температуру.  
Мають бути розмежовані потоки 

соматичних хворих та хворих з 

ознаками ГРВІ. Необхідними є ка-
бінети для хворих із температурою 
з вологим прибиранням 2-3 рази за 
зміну. 

Роботу слід організувати з мініма-
льною присутністю пацієнтів, збері-
гати безпечну відстань між пацієн-

тами в черзі (не менше 1,5 м); 
Планові щеплення проводити в 

окремих приміщеннях з окремим 
входом. 

Дотримуватись підвищеного дез-
інфекційного та протиепідемічного 

режиму з вологим прибиранням із 
застосуванням деззасобів, провіт-
рюванням приміщень щогодини; 
працювати лише із засобими інди-

відуального захисту (маски, рука-
виці). 

Маємо можливість не допустити 

неконтрольоване поширення вірусу 
при дотриманні вимог, передбаче-
них на період карантину. ПАМ’Я-
ТАЙМО: при відвідуванні лікува-

льних закладів ризик підхопити 
вірусну інфекцію зростає в рази. 

Просимо всіх громадян із розумін-

ням і відповідальністю поставитися 
до запобіжних заходів і вимог. На-
гадуємо, що головними правилами 
захисту від коронавірусної інфекції 

є: уникнення місць скупчення лю-
дей, особиста гігієна, часте миття 
рук, використання антисептиків, 

дезінфекція поверхонь, своєчасне 
звернення за медичною допомогою 
при високій температурі, затрудне-
ному диханні, сухому кашлі.  Паці-

єнтам рекомендуємо за можливості 
залишатися вдома і дотримуватися 
вимог медичного персоналу щодо 

карантинних заходів. Свідома і від-
повідальна самоізоляція і дотри-
мання особистих заходів захисту є 
запорукою нашого здоров’я, якнай-

швидшого зупинення епідемії, по-
вернення до звичного життя.  

Бережіть себе та своїх рідних! Бу-

дьте здорові!  

ДОПОМОГА ПОРУЧ 

Б ібрська міська рада спільно з КЗ «Центр на-

дання соціальних послуг» Бібрської міської ра-

ди розпочинає соціальний проєкт «Допомога поруч».  

Соціальні робітники і волонтери допомагатимуть 

людям старшого покоління  купити продукти, ліки 

та інші необхідні речі.  

Контакти КЗ «Центр надання соціальних пос-

луг» Бібрської міської ради 

Директор Пономарьова Світлана Сергіївна 

068-0506645; 

Завідувач відділення соціальної допомоги 

вдома Грицай Мирослава Вітеславівна 096-

5471811; 

Контакти старост: 

Великоглібовицький старостинський округ: 

Марочканич Василь Онуфрійович 067-9369839; 

Ланівський старостинський округ: Кузик Те-

тяна Федорівна 097-1636741; 

Романівський старостинський округ: Горіш-

ний Іван Семенович067-2722808; 

Свірзький старостинський округ: Серняк Іван 

Михайлович 096-4154719; 

Стрілківський старостинський округ: Влах 

Володимир Степанович 067-15134024; 

Списки соціальних робітників Бібрської ОТГ: 

Вітченко М.О.—м.Бібрка- с.Лани (0680832386 ) 
Шпитко О.І.—м.Бібрка-с.Шпильчина  (0972784180 ) 
Кунець О.Н.—с.В.Глібовичі-с.Волощина (0988583364) 
Корнійчук М.М.—с.Романів-с.Селиська-с.Підярків 

(0680364923) 
Черкас Л.С.—с.М.Ланки -с.Стріки -с.Волове 

(0671370868) 
Ковтун Г .М.—с .Стоки - с .Стрілки -с .Вілявче 

(0982075394) 
Попович М.Р.—с.Свірж-с.Копань (0633712879) 
Шнира Г.М.—с.Глібовичі (0685363666) 

Просимо зголошуватися волонтерів, які допомага-

тимуть реалізувати цю ініціативу, до директора КЗ 

«Центр надання соціальних послуг» Світлани Поно-

марьової.  

Окрім того, у «Центрі надання соціальних послуг» 

сформовано список одиноких громадян (віком понад 

80 років, осіб із інвалідністю, які перебувають на об-

слуговуванні в ЦНСП), яким Національна мережа 

продуктових магазинів АТБ у співпраці з Мінсоцпо-

літики України планує закупити продуктові набори.  

Директор КЗ "Центр надання соціальних послуг"  

Світлана Пономарьова 
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ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЗА 2019 РІК 

Благоустрій, охорона довкілля та санітарний 
стан міста (Комунальні підприємства) 
Комунальне підприємство «Рідне місто» 
Підприємство надає послуги: 
прибирання та підмітання вулиць; технічне обслугову-
вання вуличного освітлення; утримання території пар-
ків та вулиць; озеленення території та утримання зе-
лених насаджень; утримання міського кладовища; 
ритуальна служба з поховання померлих. 
Директор Боднар Оксана Володимирівна 
Детальна інформація, питання та пропозиції за теле-
фоном:  4-33-35 
У 2019 році комунальне підприємство «Рідне місто» 
надавало послуги з благоустрою території Бібрської 
міської об’єднаної територіальної громади: 
щоденно підміталися, очищалися від снігу, посипали-
ся піском тротуари та вулиці із твердим покриттям. 
вчасно та оперативно проводилася заміна непрацюю-
чих ламп та світильників вуличного освітлення на 
всій території громади,  проводилися роботи по аварій-
них пошкодженнях ліній вуличного освітлення після 
природних стихій.   
обслуговувались території,  крім щоденних обов’яз-
ків ,ремонт паркових лавок в центральному парку та 
парку по вул. Тарнавського, фарбування вхідних две-
рей на вул. Тарнавського 18 (приміщення пошти) та 
ремонт фасаду першого поверху з фарбуванням вхід-
них дверей приміщення Бібрської міської Ради,  обла-
штування території для святкування 550-ти річчя на-
дання м. Бібрка маґдебурзького права та прибирання 
території  після святкування. Проводилися роботи з 
ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території грома-
ди, до чого були залучені всі працівники підприємства 
та техніка для вивезення прибраного сміття.  
Разом з Компанією Грін-тех були проведені ремонти 
вулиць в с. Свірж, Св. Глібовичі, с. Стоки, с. Вілявче, с. 
Стрілки. 
Протягом теплого періоду року систематично проводи-
лися роботи з формування кущів та скошування трави 
на територіях парків та косогорах вулиць та канав.  
Утримання кладовища. На території кладовища вста-
новлено два нових покажчики, а саме, покажчик похо-
вання подружжя Гукевичів та поховання Ярополка 
Царика. Упродовж року проводилися роботи з приби-
рання кладовища від дрібного сміття, підмітання дорі-
жок, проводилися роботи з ліквідації стихійних вели-
ких сміттєзвалищ за допомогою екскаватора. Також 
проводилися роботи  з прибирання, прополювання 
могил. 
Поводження зі сміттям. Щоденно проводилося виве-
зення вуличного змету та опалого листя коло бордю-
рів. Щоденно збираються ТПВ з вуличних урн та скла-
дуються у контейнери, яке щотижнево вивозиться спе-
цтранспортом ТОВ «Спецавтотранс-Львів» 
 
Комунальне підприємство «Бібрський комуналь-
ник» 
Адреса: м. Бібрка, вул. Тарнавського, 22 . 
Підприємство надає послуги: 
водопостачання; водовідведення; послуги з утримання 
будинків та прибудинкових територій. 
Директор Чайка Наталія Володимирівна 
Детальна інформація, питання та пропозиції за теле-
фонами:   
4-32-81 - адміністрація підприємства; 
4-32-46 – водонасосна станція. 
Проведені роботи КП «Бібрський комунальник» 2019 р 

Об’єкти водо - каналізаційного господарства: 
 - будівництво водопровідної мережі в с. Шпильчина 

довжиною 900 метрів; 
 - будівництво каналізаційної мережі по вул. Галиць-

кій довжиною 60 метрів; 
 - заміна каналізаційної мережі по вул. Шептицького 

довжиною 30 метрів; 
 - ремонт каналізаційної мережі по вул. Б.Лепкого, 

10; 
 - встановлення автоматики на насосній станції по 

вул. Шевченка для подачі води в с. Шпильчина; 
 - будівництво каналізаційного колектора по вул. Ів. 

Франка; 
 -  поточний ремонт ливневої каналізаційної мережі 

по вул. Грушевського; 
 - очищення каналізаційної мережі по вул. 

С.Крушельницької та вул. Уляни Кравченко; 
 -  заміна пожежного гідранту по вул. Галицькій; 
 - встановлено 18 люків на водопровідних та каналі-

заційних колодязях; 
 - ліквідовано 59 проривів водопроводу та 27 очищень 

каналізаційних мереж; 
 - закуплено матеріали для часткового поточного ре-

монту покрівлі по вул. Уляни Кравченко, 9; 
 - поточні ремонти коридорів загального користуван-

ня. 
 
Волонтерська діяльність 
Волонтерська діяльність на території Бібрської об’єд-
наної громади  має свої уже усталені  традиції  і здійс-
нюється у багатьох напрямках:   

 Підготовка та організація поїздок у зону АТО; 

 допомога  дітям учасників АТО, дітям з малозабез-
печених сімей, з дитячих  будинків; 

 будівництво Хресної Дороги у м.Бібрка  
та багато інших потрібних і корисних для громади ре-
чей. 
Ця діяльність  на нашій території не згасає, а навпа-
ки, розширюється і отримує нове дихання. Дякую усім, 
хто займається такою завжди потрібною для громади і 
безкорисливою роботою, витрачаючи  свій час, енергію 
і кошти!  
 
Участь у семінарах, тренінгах, заходах держав-
ного рівня 
Працівники апарату Бібрської ради та відділів протя-
гом 2019 року брали участь  у багатьох заходах 
(семінарах, тренінгах та заходах) щодо удосконалення 
роботи новостворених відділів і служб у об’єднаній гро-
маді. 
 
Плани на 2020 рік 
Подальший розвиток інфраструктури об’єднаної гро-
мади (благоустрій, школи, дошкільні заклади, 
Народні доми, дороги, водопостачання та водовідве-
дення,  вуличне освітлення тощо).  
Реалізація проектів місцевих ініціатив – переможців 
обласного конкурсу місцевих ініціатив.  
Реалізація проєктів – переможців із залучення коштів 
з обласних Програм на території Бібрської ОТГ. 
Реалізація проєктів, що здійснюватиметься за рахунок 
інфраструктурної субвенції. 
Розробка інвестиційного паспорта Бібрської об’єднаної 
громади 
Підвищення інвестиційної привабливості об’єднаної 
громади.  
Розробка стратегії розвитку Бібрської об’єднаної гро-
мади. 
Сприяння розвитку освіти , медицини , культури, спо-
рту. 

Продовження. Початок звіту в попередніх  

числах газети 
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Випуск №199, 26 березня 2020 р. БІБРСЬКІ ВІСТІ 

ДО УВАГИ ВІРЯН 

«...У цей час Великого посту дотримуймося домашнього молитовного 

правила. Можна користати із трансляцій богослужінь за посередниц-

твом сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відпові-

дати на прохання вірних, уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя 

вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб», — зазначив Глава 

УГКЦ Блаженнійший Святослав 

Зібрав і систематизував  
Андрій Федущак  

Бібрський міський голова Гринус Р.Я. 

У  зв’язку з браком у продажу засобів індиві-

дуального захисту Бібрський "Центр на-

дання соціальних послуг" спільно з відділом 

освіти, відділом культури розпочинають по-

шиття захисних масок для соціально незахи-

щених категорій населення і для людей стар-

шого віку. Просимо зголошуватися тих, хто мо-

же нам допомогти. Потрібні як тканина, так і 

руки. Ми хочемо, щоб у нашій громаді всі від-

чували, що допомога поруч.  

Сприяння талановитій молоді. 
Співпраця з правоохоронними органами щодо проти-
дії злочинності. 
Вірю, що й надалі ми будемо разом, усією грома-
дою працювати, допомагати один одному для 
загального добра. Адже майбутнє нашої Бібрсь-

кої об’єднаної територіальної громади – це наше 
спільне завдання. 
Бажаю всім здоров’я, оптимізму та Божого бла-
гословення! 

Актуальний Гіппократ 

М инає 2400 років, ЯК НЕ 
СТАЛО батька сучасної 

медицини – Гіппократа ( бл. 460 
до н. е. – бл. 370 до н. е.). Але бага-
то що з його мудрості актуаль-
не і в нинішній ситуації пан-
демії COVID-19.  

Розмірковування корисне тоді, ко-

ли воно випливає з випадку, що від-
бувся, з урахуванням обставин. Коли 
розмірковування виходить не з оче-
видного випадку, а із ймовірних ро-
зумових побудов, воно частіше всьо-
го вводить в оману. 

Всяке твердження, побудоване на 

базіканні, обманливе і небезпечне. 

Природа людей відображає приро-

ду країни, місцевості , в якій вони 
живуть. 

Ми можемо пізнати лише те, що 

створене природою. 

Медицина – це мистецтво, важке 

для тих, хто займається цим мистец-
твом, але таке, що приносить благо і 
радість для простих людей. 

Медицина повинна бути співвідно-

сна з природою. 

Між мудрістю і медициною мало 

відмінностей. Треба перенести муд-
рість в медицину, а медицину в муд-
рість. 

Медицина може принести користь 

лише при умові правильного і своє-
часного застосування її методів. 

Недуга суперечить самій природі 

людини. Тому завдання лікаря вся-
кими способами повернути хворого 
до його природного стану. 

Життєвий досвід заставляє людей 

відповідати такому способу життя, 
який дозволяє уникнути хвороби і 
ранньої смерті. 

Спосіб життя слід встановлювати 

відповідно до віку, будови тіла, хара-
ктеру, пори року, місцевості. 

Частина хвороб походить лише від 

способу життя. 

Всяка надмірність суперечить при-

роді. 

Хвороба завжди походить або від 

надлишку, або недостачі, тобто має 
місце порушення рівноваги. 

Зніженість тіла веде до хвороб. 

Страх і смуток, які надовго опано-

вують людину, приваблюють недуги. 

Всяке збудження і сильний вияв 

почуттів – небезпечні. В усьому важ-
ливий повільний перехід від одного 
до другого. 

Лікувати треба не лише хворобу, 

але й протистояти причинам, що її 
викликає. 

Хворий, завдяки мистецтву лічниц-

тва, звільнюється від хвороби, загро-
зи смерті, уникає страждань і зла. 

Якщо хворий не береже сам себе, 

це розвиває хворобу і навіть повер-
тає її після одужання. 

Ніколи не відкладай лікування на 

потім. 

Лікування хвороби вимагає не ли-

ше мистецтва лікаря і лікарства, але 
й великого піклування і ласки по 
відношенню до хворого. 

Якщо людини втомлюється без при-

чини, без перевтоми роботою, це про-
рочить хворобу. 

Сон і безсоння через міру – погана 

ознака. 

Зневірившись, хворий сам набли-

жує себе до смерті. 

Якщо хворий зберігає бадьорий дух 

і апетит – це найкраща ознака мож-
ливого одужання. 

В лікуванні хвороби важливі не 

швидкість, а результат. 

Зцілення досягається часом. 

Медицина звільняє хворих від не-

дуг, ослаблює силу хвороби. Але тих, 
хто переможений хворобою, медици-
на врятувати не може. 

Завдання лікаря не потакати хво-

робі, а протидіяти їй. 

Не можна дорікати лікарю, що він 

не в силах подолати невиліковні 
хвороби. 

І успіх, і неуспіх в лікуванні недуги 

слід покласти як на долю лікаря, 
так і на долю пацієнта. 

Праця і спокій лікують тіло і душу. 

Праця, бадьорість духу і стремління 
розуму до досконалості, до пізнання 
призводять до результатів, що прик-
рашають життя. 


