
18-20 лютого вся Україна з сумом 
та болем згадувала трагічні події на 
Майдані, що сколихнули країну та 
світ. Уже два роки минуло відтоді,  
як відійшли у вічність наші герої – 
Небесна Сотня. Вони загинули, 
відстоюючи правду, людську 
гідність, вільну та демократичну 
державу, вони віддали найцінніше 
– своє життя. Небесна Сотня - «ті, 
що народжуються раз на 
століття…». Ми не забули і ніколи не 
забудемо Вас. Продовжуємо 
боротьбу, віримо в те, що настане 
мир і не проллється більше кров на 
нашій Богом даній землі. 

У Бібрці вже другий рік поспіль 
відбувається вшанування пам’яті 
Героїв Небесної Сотні. Захід 
традиційно відбувався на 

Кобзаревому майдані.  
«Герої не вмирають! Герої не вмирають!!!....» - із такими гаслами по місту пройшла хода на честь 

загиблих Героїв. У ній брали участь школярі та студенти, які хотіли створити в Бібрці свій 
невеличкий майдан, аби відтворити атмосферу, яка панувала на Майдані в Києві. Після цього 
відбувся сам захід, звучали присвячені Небесній Сотні вірші та пісні, демонструвалися кадри з 
Євромайдану. Був у нас і «свій» Сергій Нігоян, який читав Шевченків «Кавказ».  

Вразив усіх присутніх виступ старенької бабусі, яка, тримаючись за паличку, ледь стояла, але 
прочитала кілька авторських віршів, присвячених Майдану. Мешканці міста запалили свічки і 
разом із отцем-деканом Миколою і отцем Зеновієм помолилися за загиблих героїв.   

Дякуємо всім, хто прийшов і долучився до вечора пам’яті. Окрема подяка мерії міста та КП 
«Рідне місто» за придбання та встановлення пам’ятної дошки Небесній Сотні. Організатори: 
Молодь Бібрки. 

Галечка Анна, Зінчук Оксана 
 

У п’ятницю, 26 лютого, о 17.00 у Бібрському Будинку дитячої та 
юнацької творчості відбудеться ІV сесія Бібрської міської ради VІІ 

демократичного скликання.  
Запрошуємо всіх охочих . 
З порядком денним можна ознайомитись на офіційному сайті Бібрської міської ради: 
http://www.bibrka-rada.gov.ua/uploads/content/27/file/145615435827.pdf 

Секретар Бібрської міської ради Надія Федущак 
 

Щодо відкриття у Бібрській райлікарні відділення інтенсивної 
терапії, анестезіології та реанімації 

Головний лікар Бібрської районної лікарні Курч І.М. звернувся до Бібрського міського голови з проханням 
про допомогу у виділенні ставок лікарів-реаніматологів та анестезистів для Бібрської РЛ та виділенні 
реанімобіля для обслуговування траси Львів-Рогатин та Львів-Перемишляни у зв'язку зі стрімким 
зростанням ДТП та збільшенням кількості госпіталізованих хворих із важкими поєднаними травмами. 
Саме тому міський голова вирішив звернутись до відповідних інстанцій з проханням про сприяння у 
вирішенні цього питання. Також це питання внесено до порядку денного сесії 26.02. 

Головному лікарю Перемишлянського району Б.В. Лівому 
Копії: 

Директору ДОЗ ЛОДА Чечотці Богдану Романовичу, Головному лікарю КЗ ЛОР "Львівський обласний центр  
екстреної медичної допомоги та  медицини катастроф" 

Громада – великий чоловік 
І.Я. Франко 

м. Бібрка, 25 лютого 2016 рік випуск №11(88) 

20 лютого відбувся Вечір пам'яті Героїв Небесної Сотні 



 Поцюрку Юрію Михайловичу В.о Голові Перемишлянської Районної Держадміністрації. 
 Голові  Перемишлянської Районної Ради Андрусишину Р.Б і депутатам Перемишлянської Районної Ради. 

Шановний Богдане Васильовичу ! 
 Разом зі зверненням до Бібрської міської ради щодо організації невідкладної медичної допомоги 
адміністрація Бібрської лікарні надала копію Вашого листа – відповідь на звернення головного лікаря та 
колективу лікарні.  

Як і колектив лікарні, вдячні Вам за реагування на звернення, незважаючи на заперечення 
можливості втілення світової практики організації медичної допомоги в Україні. Проведене обговорення 
проблеми за участю зацікавлених осіб дозволяють констатувати наступне. 

Ваші аргументи, на нашу думку, є цілком правомірними з точки зору радянської (і сучасної 
вітчизняної пострадянської) нормотворчості і, на жаль, традиційних підходів до управління закладами, а 
не надання якісної медичної допомоги.  

Україна задекларувала інтеграцію до європейської спільноти, відтак – і в галузі охорони здоров’я. 
Повільно, суперечливо проводяться якісь реформи. Напевно, не забариться адміністративно-територіальна 
реформа. Очікуваним є впровадження медичного страхування. На порозі великих змін і система охорони 
здоров’я. Перші ознаки вже проглядаються (гроші – за пацієнтом, фінансування на мешканця на 
первинну і вторинну медичну допомогу).  

Європейська модель охорони здоров’я виходить із концепції доцільності, можливостей, 
раціональності використання ресурсів. У Ваших аргументах все зводиться до радянських норм ліжок, 
ліжок – до населення і т.і. Але  пацієнтам потрібні не ліжка, навіть не лікарні чи амбулаторії, а своєчасна 
ефективна медична допомога, яку ніхто, крім медиків, кваліфіковано надати не може. 

У сучасній стратегії медичної допомоги дуже відносними є поняття вузької спеціалізації. 
Засадничими є швидка й достовірна діагностика, надання кваліфікованої та інтенсивної медичної 
допомоги, відновлення працездатності – якісна реабілітація. Актуальною стає паліативна медицина. 

Саме з таких міркувань ми звернулися із нашими пропозиціями щодо Бібрської лікарні, навели 
відповідні аргументи. На нашу думку, Бібрська лікарня, яка розташована в місті – невдовзі самостійній 
адміністративній одиниці місцевого самоврядування, на міжнародній автомагістралі, розгорнута в новому 
типовому приміщенні, має відповідну матеріальну базу, тож повинна існувати як повноцінний заклад з 
надання кваліфікованої і, насамперед,  – невідкладної медичної допомоги. Це – травми, зокрема дорожні, 
це інфаркти, інсульти, тромбоемболії тощо (на перших етапах діагностики й лікування), шокові стани. 
Мешканці мають право на стаціонарне лікування дітей, прийняття невідкладних пологів чи хірургічне 
лікування відповідного рівня, не шукаючи правдами чи неправдами допомоги в обласному центрі. 

Звичайно, все це потребує ресурсів: фінансових, кадрових тощо. Яким буде фінансування, поки що 
невідомо.   

Назагал пропозиції зводяться до того, що основною структурою лікарні стає відділення інтенсивної 
терапії, анестезіології та реанімації, де надається кваліфікована інтенсивна медична допомога важким 
хворим різного профілю (терапевтичного, неврологічного, кардіологічного, нейрохірургічного,  
педіатричного, післяопераційним хворим). У короткий термін хворі переводяться  в інші відділення  згідно 
з профілем захворювання або відділенням реабілітації.  

У відділення реабілітації госпіталізуються також хворі, виписані на відновне лікування зі 
спеціалізованих обласних лікарень. Таке відділення може існувати на умовах часткового госпрозрахунку, 
надавати послуги і в домашніх умовах. 

Така структура й алгоритм діяльності зорієнтовані не на умовну й застарілу профілізацію ліжок, а 
на інтенсифікацію діагностики й лікування, скорочення часу перебування хворих у стаціонарних умовах, 
швидше відновлення працездатності. Як підсумок – значна економія фінансових, матеріальних і кадрових 
ресурсів. 

На першому етапі колектив лікарні пропонує і просить дозволу на організацію та укомплектування 
відділення інтенсивної терапії та реанімації, виділення автомобіля для екстреної допомоги класу «С» з 
укомплектованою фельдшерсько-лікарською бригадою та відповідним обладнанням для обслуговування 
автомагістралі Львів-Івано-Франківськ і відповідно прилеглою до траси зони населення з невідкладними 
станами: Перемишлянського, Жидачівського та Пустомитівського районів. Зрозуміло, що для 
укомплектування відповідним персоналом необхідно провести детальні розрахунки, знайти фінансові 
резерви, підготувати або відшукати фахівців-реаніматологів чи лікарів невідкладних станів, анестезистів. 
Зрозуміло, що за короткий час це зробити непросто. Але покращити медичну допомогу не вдасться взагалі, 
якщо нічого не робити. 

Бібрська міська рада вважає ініціативу колективу лікарні своєчасною, корисною для мешканців, 
перспективною. Вбачаємо можливість залучення до такого проекту іноземних партнерів, грантів 
Євросоюзу. 

Тому просимо Вашого розуміння, підтримки та допомоги в тому, щоб медичне обслуговування у 
Бібрській лікарні набуло сучасного змісту, стало ефективнішим і раціональнішим, приносило більше 
користі мешканцям міста, навколишніх сіл, забезпечило адекватну медичну допомогу на міжнародній 
автомагістралі. 

(Копія листа-відповіді головного лікаря Перемишлянського району Б.В.Лівого головному лікарю 
Бібрської РЛ І.М.Курчу додаєтся). 

Із повагою, Бібрський міський голова Р.Я.Гринус
 

Чергова волонтерська допомога 
Днями передано безпілотник від спільноти «Автомайдан Чикаго» воякам із 

24-ї бригади. Дякуємо нашим землякам зі США, зокрема, Михайлові Глебіву, 
Мирославові Раптушу, Сергієві Василечку та відомому співакові Dzidzio за 
допомогу українській армії. Разом- сила!  

Самооборона Бібрки 
 



Тим, котрі  ховаються    
Некоректні висловлювання, прізвиська, обливання брудом, плітки здебільшого застосовують від безсилля й 
страху. Це вияв опору старої системи.  
Скоро в «Погляді» буде замало місця, аби висвітлювати мою депутатську діяльність. Опоненти  вже можуть 
сідати за написання детективу або навіть сценарію в головній ролі з якимось «депутатом всемогутнім», 
який нібито керує і містом, і районом, і навіть ворогами, бо не мають ні сну, ні спокою і пишуть тільки про 
нього. 
Виглядає на те, що я на правильній дорозі, панове регіонали: найбільше критикують того, хто намагається 
щось змінити. Завжди ігнорував  наклепи та обмовляння, бо вважав, що провадити діалоги  з брехунами – 
це не поважати самого себе. Сильні оперують аргументами, фактами, цифрами, а не пліткують і 
обсмоктують, перебріхуючи на свій лад,  події, у яких нічого не тямлять.  
Оскільки в тих «словоблудіях» ідеться і про «Самооборону Бібрки», і медичних працівників, і міського 
голову, мушу подати правдиву інформацію. 
1. Бути депутатом – це подавати запити, звернення, реагувати на прохання громади, виступати на 

сесіях. Це називається не піар, а обов’язки депутата. Кому потрібні глухонімі депутати? Тим, хто хоче все 
«порішати» за спинами громади? 

2. Неформальне об’єднання «Самооборона Бібрки» працює. Продовжується волонтерська робота. 
Щомісячно хлопці їздять у зону бойових дій, регулярно надсилають поштою допомогу, проводять збір 
допомоги в Бібрці й сусідніх селах. Два тижні тому відкрили пункт збору допомоги учасникам АТО. За 
потреби готові мобілізуватись для виконання інших потрібних завдань. Двоє самооборонців зараз 
служать у Збройних силах України (Сваха Володимир і Кобрин Олександр). Двоє відслужили (Яртих 
Василь і Бугара Віталій). А цікаво – скільки допомоги представники старої влади відвезли на передову? 
Нікому не відомо.   

3. Щодо роботи керівника «Просвіти» Палька Т.І. Те, що наш Народний дім перебуває в 
катастрофічному стані, може переконатися кожен. Досить зайти й подивитися. Особисто мені він більше 
нагадує понищені й закинуті через війну будівлі на Донбасі, а не місце для культурного проведення часу 
бібрчан. Діючими є лише два приміщення – решта захаращені й поруйновані. Жодного звернення від 
керівника цього закладу з проханням про ремонт не зафіксовано. Проте до останнього часу тут добре 
працював бар. А де громада має проводити заходи, молодь – дозвілля? Може, у барі? Саме тому Бібрська 
міська рада ініціювала створення Тимчасової контрольної комісії з вивчення роботи Народного дому. А 
на підставі висновків комісії міський голова й подав відповідні звернення. 

4. Щодо лікарні. Ініційований мною депутатський запит (підтриманий  більшістю  депутатів 
райради) та виступ мав на те ґрунтовні підстави: письмове звернення до мене  як до депутата райради  
кількох сотень бібрчан і мешканців сусідніх сіл, працівників лікарні (усі підписи задокументовано). Ви 
всіх їх маєте за дурнів? Мабуть, ці люди добре запам’ятали, як за попередньої влади в нашій лікарні 
закрили пологовий відділ. До речі, завдяки активній громадянській позиції у свій час Самообороні 
Бібрки  вдалося відстояти нову швидку медичну допомогу, яку хотіли забрати. Цікаво, де в той час була 
влада?    

Причиною ж  конфліктної ситуації  став таємний (не було попереджено ані місцевих депутатів, ані голову 
Бібрської міської ради) приїзд головного лікаря району Лівого Б. до Бібрської райлікарні. А лікарня, як усі 
знають, є майном громади, а не приватною власність якогось пана з Перемишлян. Також, як стало 
відомо з виступу п. Лівого на сесії райради, він справді має на меті скоротити кількість ліжок у Бібрській 
райлікарні (тобто побоювання громади підтверджені), у тому числі й у дитячому відділі. А як показує 
досвід минулих років, скорочені місця чи посади в Бібрській лікарні можуть «прирости» в іншій. Так 
показовим є те, що у Перемишлянській райлікарні в дитячому відділі 35 ліжок, а в Бібрській – 20, та й ті 
ще хочуть «обрізати», чим ставлять під загрозу подальше існування дитячого відділу (а де мешканці 
Бібреччини лікуватимуть дітей – їм байдуже). Саме зважаючи на такі обставини, я й ініціював 
депутатський запит такого змісту:  

Зважаючи на численні звернення мешканців Бібрки та прилеглих громад, прошу проінформувати про 
таке: Скільки ліжкомісць й у яких лікарнях району планується скоротити (із вказанням назви лікарні 
та відділу); Кількість населення, що обслуговується кожною з лікарень; Кількість ліжкомісць у кожній із 
лікарень (по відділах). 

Тож очікую офіційної відповіді (повної та неупередженої) й поінформую громаду про стан справ. Бо тільки 
відкритість й інформування громади не дозволить знищити нашу лікарню. 

Також нагадую, що вже скоро Бібрка стане центром нової громади з понад 20-тисячним населенням. І що 
ж буде, як ми своїм мовчанням дозволимо знищити Бібрську лікарню? Тому вважаю своїм обов’язком й 
надалі обстоювати право громади на якісну медицину (й свою повноцінну лікарню). 

5. Щодо дороги. Знову ж завдяки «піару» зроблені водостоки на Львівській і наново вкладено 
бордюри (на бетонну основу, а не землю) на Галицькій, більш якісно вкладено асфальтове покриття (на 
початку робіт недобросовісні дорожники не вкладали асфальт за півметра до тротуару). Тоді ще була 
попередня влада, яка поприростала до крісел і лінувалася «попіаритися». Також я подав звернення до 
народного депутата Т. Батенка щодо недоліків при ремонті автошляху, зокрема й про  тротуари на вул. 
Галицькій. Раніше звертався у Мінінфраструктури з зауваженнями щодо недоліків при ремонті дороги, 
надавав матеріали телеканалу «ЕспресоТВ», що готував передачу щодо неякісного ремонту дороги. Усе це 
роблю для того, щоб ми мали якісну дорогу, яка служитиме десятиліттями (попередній капремонт дороги 
був понад 30 років тому), а не розсиплеться за 2-3 роки. Хоча вболівальникам, які критикують, легше 
було би рухати процес, як і нам, коли ми ще були в опозиції до ригівської влади. Так що, панове, за 
роботу.» Вйо помагати, а не шкодити й пліткувати».  

Депутат Перемишлянської районної ради Олег Довгаль 



 
Потрібні швеї 

Для організації швейного підприємства в Бібрці оголошується 
набір 30-ти швей та технолога (з обов’язками керівника). Вимоги 
до швей: досвід роботи, старанність. Базовий оклад 4500 грн. 
Вимоги до технолога: досвід роботи не менше 3-х років, 
відповідальність й організаторські здібності. Базовий оклад 7000 
грн. Резюме прийматимуться у приміщенні Бібрської міської ради 
(1-й поверх, КП «Рідне місто»). 
 

 

 

На роботу запрошуються 
кухар, бармен, продавець з 
досвідом роботи.Офіційне 

працевлаштування, гарантована 
ставка+відсоток.  
тел. 0981736560 

 

Продаються твердопаливні котли 
різних виробників 

(тривалість горіння 5-24 год) 
Та будматеріали для утеплення 

фасадів житлових будинків 
За готівку або в кредит від 
Ощадбанку (державна програма 
енергозбереження при якій держава 
відшкодовує 20-70% тіла кредиту, а 
також йде відшкодування по 
відсотках – 20%,при річних 24%). 
Здійснюється доставка до покупця. 

Хороша якість, доступна ціна  
0961428918 - Орест 

Здається в оренду 
приміщення під магазин 

непродовольчої групи товарів. 
096 1428 918 - Орест 

 


