
ЛИСТОК САМООБОРОНИ 

випуск №7 

1. 29 травня Українська 

Галицька Асамблея 

подарувала громаді Бібрки 

виставку про історію міста. 

Виставкові стенди розміщені у 

актовому залі Бібрської школи 

ім. У. Кравченко. 

Проект "Локальна історія" 

зібрав матеріали про минуле 

Бібрки, історія якої почалась на 

40 років швидше, аніж історія 

Львова. Представники проекту 

розповіли мешканцям громади про позитивні 

приклади їхнього містечка, як їхні предки 

вирішували різні тогочасні проблеми, як 

берегли традиції та розвивали економіку. 

2. Бібрська самооборона долучилася до 

Всеукраїнської акції "Розмалюй своє місто" 

3. Бібрський осередок УГА допомагає 

люструвати регіоналів та їх посіпак. 

Шостого червня у Бібрку завітали рішучі хлопці з 

"сотні А" (Афганська сотня). Приїхали вони на 

прохання працівників "Бібрського лісового 

господарства". 

Працівники звернулись 

до прокуратури (та 

афганців) з проханням 

допомогти усунути з 

посади їх керівника - Борща В. Як стало відомо з листа, 

він змушував підлеглих у грудні 2013 року їхати на 

"Антимайдан" (під загрозою звільнення з роботи). У цей 

день (з другої спроби) вдалось провести збори 



трудового колективу "лісгоспу". На щастя в колективі перемогли здорові сили (хоча 

ще багато працівників усе-таки тягнуть за собою тягар брехні й мовчання): 

більшістю голосів колектив висловив недовіру 

керівнику (котрий раптово занедужав й не 

з'явився на збори). 

Представники самооборони Бібрки 

забезпечували на зборах громадський порядок 

(на прохання "сотні А"), та виступами 

підтримали прагнення чесних працівників 

люструвати директора-антимайданівця. 

4. У неділю, 15 червня  о 13.30 поряд з Бібрською 
ЗОШ ім. Уляни Кравченко відбудеться святковий захід 
присвячений пам’яті Тараса Шевченка. Поряд з школою 
росте дуб Шевченка, висаджений у 1961 році на честь 
100-ї річниці з дня смерті великого українця. У програмі 
заходу: 

 посвята відновленого пам’ятного знаку 

 короткий культурно-масовий захід 

 виставка картин, народного художника Лідії 
Миколаївни Носальської, присвячених 
Т.Г.Шевченку 

Захід проводиться ГО «Ліга-Захист» спільно з 
самообороною Бібрки. 

5. Нагадуємо! 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.  Інформацію 

надсилайте нам на адресу: 
bibrka@uha.org.ua 
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