
ЛИСТОК САМООБОРОНИ 

випуск №6 

1. 22 травня цього 

року в нашому місті 

відбувся мітинг-реквієм 

на честь річниці 

перепоховання Тараса 

Шевченка на Чернечій 

горі. Організатором цього 

заходу був Бібрський 

осередок всеукраїнського об’єднання 

ветеранів. Уперше захід пройшов у 

спокійній атмосфері, адже силами 

бібрської самооборони спільно з 

нарядом ДАІ (м. Перемишляни) було 

перекрито рух транспорту у центрі 

Бібрки. Слід сказати, що ветерани 

багато років просили про це міську 

владу, але урядовці їх жодного разу не послухали. 

2. У неділю 25 травня в нашій державі 

відбулися президентські вибори. Самооборонці 

м. Бібрки активно брали участь у цьому заході: 

14 дільниць Бібреччини були під нашим 

пильним наглядом. Ми працювали як у 

комісіях, так і спостерігачами, а на 3-х 

дільницях входили до керівництва комісій: ДВК 

№460851 – голова комісії Патецький Іван, 

заступник – Гринус Роман, ДВК №460852 – 

заступник голови комісії – Довгаль Олег, ДВК № 

(с.Лопушна) – Яртих Ярослав – голова комісії. 

Всього у 

роботі на 

виборах було задіяно 26 самооборонців.  

Позитивно відзначилась одна з дільниць 

(у дитсадку). Журналісти «Нового каналу» 

від спостерігачів з ОБСЄ дізналися про 

особливу українську атмосферу на цій 

дільниці. Про це було знято короткий 

репортаж під жартівливою назвою 

«Бандерівська дільниця» (це відео можна 



знайти на YouTube (пошук за словами: «Бібрка вибори 2014»).  

Укотре  наші хлопці пройшли вишкіл у підстаршинській школі УГА. 

 

 

 

3. 29 травня у приміщенні Бібрської ЗОШ відбудеться презентація 

виставки про історію громади в межах проекту «Локальна історія» - 

http://www.localhistory.org.ua/. Організатором акції є «Українська Галицька 

Асамблея». Багато матеріалу для виставки зібрав самооборонець Яртих 

Василь. Виставка цікава тим, що розповідає про мешканців Бібреччини,які  

брали  участь у визвольних змаганнях у складі ОУН-УПА та про події того 

часу. 

4. УВАГА!!! У м. Бібрці готується виїзне 

засідання районного люстраційного 

комітету. Просимо свідомих та 

небайдужих громадян повідомляти нас 

про шкідницькі дії усіх колишніх 

регіоналів та їх помічників, про їх 

співпрацю зі злочинним режимом.  Ці 

люди ще досі не покаялись у своїх 

злочинах. Їх вчинки  повинні бути 

засуджені громадою, а вони мають бути  

усунуті з керівних посад. Адже на їх руках кров майданівців, наших 

солдатів та мирних мешканців, що гинуть на сході України!!! 
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