
ЛИСТОК САМООБОРОНИ 

випуск №3 

УВАГА! УВАГА! УВАГА!!! 

Мешканці Бібреччини: держава перебуває 

фактично у військовому стані. 

Через це відновлено нічні чергування Бібрки та околиць. 7-8 

травня на в’їзді в місто з боку Рогатина (біля АЗС «ОККО») 

буде встановлено тимчасовий блокпост для попередження пересуванню 

диверсантів та їхніх поплічників. ЗАПРОШУЄМО ВСІХ СВІДОМИХ 

ГРОМАДЯН ДОЛУЧИТИСЯ ДО ЦІЛОДОБОВИХ ЧЕРГУВАНЬ У 

ПЕРІОД ІМОВІРНИХ ДИВЕРСІЙ (8-11 ТРАВНЯ). Особливо просимо 

зголоситися власників зброї (зареєстрованої). Охочим  допомогти 

просимо звертатися за телефонами: 

0962288225 (Гринус Роман),  0974512716 (Кузнєцов Валерій). 

Також просимо допомогти з матеріалами для спорудження блокпостів 

(шини, будівельні піддони, пиломатеріали, металоконструкції, пісок, 

мішки, дрова, інше).  

Інформуємо громадян про саботаж з боку окремих працівників МВСУ, що несуть 

варту на території Бібреччини. Працівниками внутрішньої безпеки МВСУ у Львівській 

обл. спільно з бібрськими самооборонцями зафіксовано факт ухиляння від виконання 

обов’язків (несення нічної варти на в’їзді в м. Бібрка) 2- працівників ДАІ та 2-х патрульних. 

У ніч з 3 на 4 травня згадані правоохоронці замість чергування та контролю за 

пересуванням транспорту залишили пост та дрімали у провулку. За даним фактом буде 

проведено внутрішнє розслідування УМВСУ (під пильним контролем наших 

самооборонців). Саме через масові факти саботажу на півдні та сході України цей регіон 

перетворився на справжню «гарячу точку». Там тероризують та вбивають українських 

громадян. Також через бездіяльність міліції днями в Одесі загинуло 46 людей. 

Ми не хочемо, щоб це повторилось у нас!!!  

  



Також із джерел в МВСУ стало відомо про перебування на наших теренах диверсантів, 

фінансованих Росією і колишньою злочинною владою партії регіонів.  

Просимо бути особливо пильними до колишніх регіоналів та їхніх помічників (їх усіх 

ми знаємо в лице). Вони можуть бути їхніми агентами та допомагати диверсантам. Про 

всі підозрілі факти (підозрілих осіб, невідомі предмети у громадських місцях, ін.) просимо 

повідомляти за тел. 102 та за телефонами координаторів самооборони. 

Ось фото одного з диверсантів, що діє на наших теренах: 

УВАГА! РОЗШУК! 

 

 

Андрей 

Поляков-Ртищев  

РОСІЙСЬКИЙ ДИВЕРСАНТ! ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИЙ!!! 
Будьте обережні. Цей чоловік озброєний та дуже небезпечний. Його мета: провокації, 

теракти та нагнітання паніки серед населення. 

ГО 

«Українська 

Галицька 

Асамблея» 
(Бібрський 

осередок) 

 ГО «Ліга-

Захист» 

 

 


