
ЛИСТОК САМООБОРОНИ 

випуск №16 

1. Бібрська організація 

Всеукраїнського об’єднання ветеранів, 

«Самооборона Бібрки», ГО «УГА» 

закликають усіх мешканців 

Бібреччини, які підтримують Україну 

та її цілісніть, до Дня Прапора (23 серпня) й Дня 

Незалежності України (24 серпня) вивісити на своїх 

будинках українські 

прапори. За допомогою у встановленні 

звертатися до самооборони. 

2. У четвер, 14 серпня наші хлопці 
повернулись з другої волонтерської 

поїздки у зону АТО. Подаємо короткий 
звіт. 

√ Слов’янськ (дислокація в.ч. 

Національної гвардії) передали 30 
бронежилетів, продукти, адресні 

передачі. Тут заночували. 
√ Сіверськ (блок пост рота з Ів.-

Франківська) продукти. 

√ Сіверськ (блок пост рота м 
Львів)продукти. 

√ Лисичанськ (блок пост батальйон 

«Львів»)продукти. 
√ Село №1 за кількадесят км. від 

Луганська (дислокація артилерії 24 

бригади м. Яворів) (зустріли 
земляків: Чаплинського, 

Демчишина, Якиміва) передали 
продукти, листи від дітей з 

малюнками, рації, прилад нічного 
бачення, форму, взуття, карімати, 

адресні передачі. 
√ м. Щастя (рота м. Львів) продукти. 

√ Село №2 за кількадесят км. від 

Луганська (3-й батальйон 
тероборони м. Яворів) (зустріли 

земляків: Ковальова, Симка, через 
них передали адресну передачу 

Добрянському) продукти, 
генератор, форма, взуття, рації, карімати, адресні передачі. 

Назви окремих населених пунктів з міркувань безпеки не вказуємо. 



Дорогою зустріли вояків на нових українських 
БТР-4. Укомплектували 3 екіпажі засобами 

захисту й іншою амуніцією. Дух у вояків 
бойовий. Готові стояти до перемоги. А коли 

повернуться – обіцяють місцевих регіоналів й 
корупціонерів добряче пролюструвати. Адже 

саме через них і йде ця війна, помирають 

українці. 
Є уточнення й доповнення 

щодо потреб вояків. Окрім 
продуктів, засобів гігієни і 

т.і. потрібно: 
господарський інвентар 

для спорудження 
бліндажів (сокири, пили, 

кайла), слюсарний 
інструмент для ремонту 

автотехніки (особливо 
«рожкові» ключі), Запчастини до автомобілів ЗІЛ-130, ЗІЛ-131, ГАЗ-66, 

термобілизна, медикаменти (кровоспинні, знеболюючі, протигрибкові, 
індивідуальні аптечки), міцні кросівки. Також багато вояків й місцеве 

населення (особливо молодь) просять українські прапори.  
Надзвичайно раді солдати були дитячим малюнкам (їх 

вони використовують як обереги). Тому просимо внести 
свій вклад у перемогу нашої армії. 

Ще раз дякуємо усім жертводавцям за допомогу війську. 
Своєю допомогою ви не просто допомагаєте, але й 
рятуєте багато життів. Адже здоровий й ситий солдат 

воює набагато ефективніше. Разом – ми сила. 
3. У неділю, 24 серпня  о 20,00 запрошуємо бібрчан на 

перегляд фільму «Майдан». Показ відбудеться на 
центральний площі міста. Організатори – УГА (проект 

«Галицький кіноклуб»), самооборона Бібрки.  
4. У середу, 20 серпня у Перемишлянах пройшло 

чергове засідання люстраційного комітету. Результат 
роботи комітету сподіваємось скоро побачити у Бібрці. 
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