
ЛИСТОК САМООБОРОНИ 

випуск №4 

 Блокпост 

7 травня силами місцевої 

самооборони та небайдужих 

бібрчан на в’їзді в Бібрку 

встановлено блокпост. 

Відтепер на блокпосту цілодобово чергують працівники МВС, зокрема й 

ДАІ спільно з самооборонцями та під їх пильним контролем. Це 

дисциплінує як водіїв, так і працівників МВС. Під 

час чергувань затримано кількох водіїв у 

нетверезому стані , про що складено протоколи. 

Блокпост не розбиратимуть до закінчення 

президентських виборів. Приємно, що 

самообороні в різних справах допомагає дуже 

багато бібрчан.  

 Про сесію Перемишлянської районної ради 

А) Маніпуляції по-путінськи 

Колишній керівник РДА поширив брехливу чутку про те, що 

депутати районної ради хочуть позбавити вчителів доплат. 

Насправді це виняткове право Кабміну (Закон про загальну і 

середню освіту, ст.25, п.1). Річ у тім, що держбюджет скорочено на 

понад 40 мільярдів гривень (завдяки грандіозним розкраданням 

регіоналів). Через цих злодіїв держава в цьому році не зможе 

підвищити зарплати бюджетникам. Саме брак цих коштів мали 

затвердити депутати  - для того, щоб держава знову надала дотації на наш доведений до 

краю Перемишлянський район. Без цього дотацій можуть не дати.  

Перекрутивши всі можливі факти, екс-регіонал Краєвський спричинив протест вчителів, яких 

фактично обманули. Мета – дестабілізація ситуації в районі в і так тяжкий для України час. 

Саме так діють путінські агенти.  

Б) Створення люстраційної комісії 

При Перемишлянській районній раді створено Комісію з розслідування діяльності 

посадових осіб у період 2010-2014 рр. (правління Януковича).Склад комісії – 15 осіб, 

зокрема й бібрчани: 



Гринус Роман – керівник місцевого осередку ГО «Українська Галицька Асамблея» 

Довгаль Олег – депутат Бібрської міської ради 

Кузнєцов Валерій – керівник ГО «Ліга-захист» 

Шах Тарас – депутат районної ради 

Комісія просить усіх громадян, котрим відомі факти зловживання владою посадових осіб у 

період правління Януковича, звертатися до вказаних осіб або письмово за адресою 

районної ради. 

В) Вперед у минуле  

Екс-керівник 

районного осередку партії регіонів з метою повернення до влади створив депутатську групу 

« Бібрка». Члени групи: 

Краєвський О., Кобрин О., Гупало С. , Сус У., Яворський М., Чемеринський В. 

 Ринок по-краєвськи (з миру по нитці) 

За інформацією, наданою Бібрською міською радою, з’ясувалося, що збір коштів з старого 

міського ринку та прилеглих вулиць – незаконний, бо міська рада не укладала договору 

оренди про старий міський ринок (орендується тільки огороджена територія, поряд з баром 

– тут місто отримує за рік біля 8 тис. грн). Усі інші кошти (а це приблизно 8 тис. грн. 

щомісяця) ідуть в кишеню відомому всім підприємцю (а не місту). Такий рекет триває вже 

кілька років. 

 Обережно: самозванці! 

Самообороні стало відомо, що магазинами міста ходить 

Глєбов В. і, представляючись «членом самооборони», «перевіряє» товар, аварійні виходи , 

був навіть випадок вимагання грошей. Руками провокатора колишня влада хоче очорнити 

місцеву самооборону. Розслідуванням його діянь вже займається міліція.  

Просимо про такі випадки повідомляти координаторів самооборони (Гринуса Р. - 

0962288225, Кузнєцова В. - 0974512716) та за телефоном 102 (безкоштовно з будь-якого 

телефону). 
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