
ЛИСТОК САМООБОРОНИ 

випуск №8 
УВАГА, УВАГА!!! 

У п’ятницю, 20 червня о10 год.відбудеться чергова сесія 

Бібрської міської Ради. Запрошуємо мешканців Бібрки взяти 

участь в управлінні містом. На сесії будуть розглядатись 

важливі для міста й усіх бібрчан питання, у тому числі й про 

виділення земелі під забудову. 

Збір громадян біля мерії. 

 
1. Самооборона м.Бібрки та 

міський осередок УГА здійснюють 

збір доброчинних коштів на 
амуніцію для Української 
армії. Усі речі закуповуватимуть 

особисто самооборонці і 
постачатимуть безпосередньо  у 

військову частину, вояки 
якої беруть участь у бойових 

діях. Збір коштів здійснюється 
самооборонцями м. Бібрки та у 

кіоску «ПП Гринус Роман». Звіт про використання грошей буде оголошено в 
церкві. 

2. У вівторок, 17 червня, у приміщенні Бібрської МР відбувся прийом 
громадян керівником Перемишлянської РДА п. Дидиком В.Я. Представники 

самооборони, скориставшись нагодою, поспілкувались з очільником району 
та вирішили кілька болючих для громади питань. Так, у присутності 

керівника РДА міський голова Бібрки пообіцяв сам оборонцям: 

 до кінця липня 2014 року роздати бібрчанам земельні ділянки для 

будівництва (ця справа тягнеться ще з 2002 року). 

 Надати громаді інформацію про чергу (з вказанням номера та 

прізвища) на ці ділянки 

 надати громаді інформацію про плани та їх виконання щодо ремонту 

доріг у Бібрці. Контроль за такими роботами будуть здійснювати 
самооборонці та РДА (може, тепер дороги ремонтуватимуть уже для всіх 
бібрчан, а не для «обраних»). 
Також голова РДА пообіцяв посприяти громаді у вирішенні екологічних 

проблем та допомогти громадським організаціям у боротьбі за отримання 

коштів у різноманітних цільових програмах уряду та ЄС. 



3. Самооборона Бібрки, ГО 
«Українська Галицька Асамблея»  

організовує у місті святкування Дня 
Української Конституції. Свято 

відбудеться у неділю 29 червня. У 
програмі святкування: парад 

вишиванок, святковий концер та 
конкурс на кращу вишиванку. 
Охочих долучитись просимо 

звертатись до представників 
осередку ГО «УГА».  

4. Самооборона міста виявила, що у 
будівлі бібрської МР, що є власністю 

громади вечорами й ночами 
проводяться незрозумілі зібрання. Так, 

18 червня, як стемніло до мерії 
підїхали екс-регіонал Краєвський О. з 

Сус У., та мер міста. Самооборонці 
вирішили поцікавитись темою 

зібрання у громадській будівлі, але 
вхідні двері були замкнені. Після годинного очікуваня вказані особи таки 

вийшли. На запитання бібрчан відповісти не хотіли й усі, крім мера, 
швиденько втекли. Очільник міста повідомив, що проводив нараду. На яку 

тему, чому вночі й ховаючись від громадян за зачиненими дверима не 
пояснив. Надалі самооборонці пообіцяли провідувати усі нічні заходи в мерії. 

 

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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