Третій майдан починається з Борислава? Водяний бунт чи повстання проти корумпованих посадовц
Вівторок, 02 червня 2015, 21:32

В Бориславі через бездіяльність команди яценюка в міській та обласній раді,
розгпочинається третій майдан. Люди розклали палатки підвезли бочки та організували
крулодобове чергування, а також перекрили дороги, які проходять через Борислав до
інших населених пунктах, шляхом утворення символічних-живих, блок-постів. І все через
недолугу роботу як і уряду з првавохоронними органами так і місцевих політиків, які
призвели до того що 30 тисячне місто без води живе місяцями. Терпіння у людей
закінчилось. Почались радикальні дії, які переростають у сутички та бійки, лунають
заклики до зброї.

Так у вівторок, 02.06.2015р у Бориславі через систематичну відсутність води в мешканців
міста (РЕАЛЬНО у людей немає води ані помитись, ані злити унітаз ТРИ НЕДІЛІ і це у 30
тисяч - ТРИДЦЯТИ ТИСЯЧ НАСЕЛЕННЯ), люди вийшли на протести, організували живі
блок-пости, і всі заїзди та виїзди з міста закриті до зараз. Добратись в Східницю можна
було лише пішком чи ровером, так само, як і виїхати зі Східниці через Борислав неможливо. Те саме стосується і Трускавецького напрямку.

Весь транспорт об'їзджає місто або підпільними стежками, або хто має позашляховики може проїхати через ріку по грунтовій дорозі.
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Люди КАТЕГОРИЧНІ у своїх вимогах, тому вимагають припинити знущатись з всього
міста і сформували свої вимоги у вигляді резолюції-доручення депутатам, д
е вимагали:

1. скликання позачергової сесії 02-06-2015р. 2. розпустити виконком 3. звільнити голову
міста та секретаря. 4.звернутись до Верховної Ради України про утворення тимчасової
комісії по розслідуванню ситуації з водопостачанням в Бориславі, а також про
розслідування діяльності всіх комунальних підприємств міста. За всі питання було
проголосовано, крім питання про звільнення секретаря ради, яке проходило в таємному
режимі і 12 депутатів з 33 присутніх не підтримали звільнення секретаря ради. Відео
подій буде з'являтись по мірі завантаження в інтеренет мережу. Більш детальний опис
ситуації також буде викладено пізніше з копіями рішень та зі списками поіменних
голосувань депутатів, а також списками тих, хто був присутній чи відсутній з депутатів.

На місце подій виїхав новий очільник Дрогобицької районної ради з заступниками, а
також помічники народних депутатів.

{youtube}Iz7KnR8CPzM{/youtube}
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