
ЛИСТОК САМООБОРОНИ 

випуск №11 

1. Бібрський осередок УГА спільно з самообороною міста 

організовує акцію зі збору продуктів харчування та необхідних 

речей для Українського війська: «Влада не може – громада 

допоможе».  

Просимо всіх 

свідомих 

мешканців 

Бібреччини 

приносити продукти 

харчування, одяг та інші речі з 

переліку до намету, що буде 

встановлений на пл. 

Національного Відродження. 

Потрібно таке:  

√ продукти харчування: вода 

питна (негазована), чай, 

кава, цукор, сіль, макаронні вироби, крупи, солене сало, смалець, цибуля, 

часник, тушонки, печиво, сухарі здобні, згущене молоко 

√ одяг: шкарпетки(натуральні), нижня білизна, рукавиці (робочі і резинові), 

футболки (чорні або камуфляжні). 

√ інші речі: батарейки (2А, 3А), мішки будівельні, одноразові станки для гоління, 

мило, зубна паста та щітки, паперові рушники. 

  Речі будуть передані через волонтерські організації, а якщо назбирається більше 

3-х тонн – ґвинтокрилом із Бродів (16 окрема бригада армійської авіації). 

Разом ми сила! 

2. У складний для держави час саме прості люди, у повсякденному житті не 

причетні до армії, рятують українське військо від голоду, ворожих куль і 

байдужих чиновників. У мережі Internet знаходимо безліч прикладів.  

 

- Так Роман Сініцин (спеціаліст з ІТ) з Києва уже впродовж 2-х місяців відправляє у 

зону АТО передачі з формою, технікою 

і сучасними медикаментами. 

Поштовхом для такої зміни у житті 

Романа стала зустріч з бійцями в зоні 

АТО. У елітних військовиків 

(армійський спецназ) не було 

елементарного – спальників, форма 

розлазилась на очах. Відсутні засоби 

зв’язку, транспорт, засоби захисту. 

Доходило до того, що військові 

просили купити «магазини» по 45 



патронів!(бо їм видавали набої в мізерній кількості)  

- Ольга Решетилова перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Відправила на 

фронт (разом з друзями) уже біля 10-ти великих посилок. Починали з простого, а 

зараз уже надсилають такі високотехнологічні прилади ,як системи захисту від 

ПЗРК для гвинтокрилів. Підставою для своєї діяльності називає бездіяльність 

Міноборони. Так МО 23 травня (коли війна вже йшла наповну) щойно тільки 

замовило (а не закупило) бронежилети. Шоломи до сьогодні солдатам видають 40-

х років випуску. «Ми живемо  в 21-му столітті, коли люди освоїли космос, а 

Міністерство оборони не може освоїти бронежилети», - говорить волонтерка. 

- Багатьом бійцям допомагають місцеві. Так, у Сватово (Луганщина) є дівчина, яку 

називають «фонд військових пиріжків». Небайдужі люди надсилають їй гроші, вона 

купує продукти й готує їжу воякам. 

Три истории про то, как украинцы вооружают украинскую армию: http://ualife.net/food-drinks/tri-

istorii-pro-to-kak-ukraincy-vooruzhayut-ukrainskuyu-armiyu/2313/ 

Усі ці (й багато інших) історії свідчать про одне: прості українці готові віддати все 

заради захисту Батьківщини, а чиновники й можновладці (котрих ще багато 

залишилось на посадах з часів правління «Золотого унітаза»), й далі обкрадають 

армію, роблячи бізнес на людських життях. 

3. 19-20 липня 2014 року на території старовинного Свірзького замку (с.Свірж 

Перемишлянського району) відбудеться Фестиваль-ярмарок "Легенди Свіржа". 

Організатор фестивалю-ярмарки - ГО «Молодь за зміни». Самоборона Бібрки й 

міський осередок УГА 

забезпечуватимуть підтримання 

правопорядку під час заходу. 

Запрошуємо всіх охочих відвідати цей 

захід.  

«Наша ідея полягає у тому, аби захід не лише 

відбувся в оточенні мальовничих краєвидів, а й 

виконував просвітницьку і виховну функції, 

відкривав невідомі факти з історії 

Перемишлянщини і популяризував українську 

середньовічну культуру та народне 

мистецтво.» - саме таку ідею закладають 

організатори фестивалю.  
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