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В Дрогобичі у понеділок 19 жовтня 2015 року під час проведення агітаційної роботи на
16 окрузі, був жорстоко побитий кандидат в депутати та відомий правозахисник і
громадський діяч Олег Балог. Це все відбувалось у білий день при багатьох свідках та
при малих дітях. Якщо б не сусіди та активні мешканці будинку, Олега Балога, ймовірно, б
вбили. Що таке відбувається у Дрогобичі, хто нехтує правом і Законом зазіхає на чуже
здоров'я та життя? Хто почуває себе настільки безнаказаним, що у білий день вчиняє
розправи та безчинства? Хто з чиновників покриває кричущі злочини та "безпредел"?

Багато Дрогобичан та зрештою і Трускавчан та жителів України знають про діяльність
Олега Балога, який є головою ГО "Спілки безпеки управління” Антикорупція” .
Організація де він є керівником неодноразово допомагала простим людям у встановленні
справедливості, це виграні справи у судах та захист людей від звільнень з роботи. Олег
Балог не одну людину захистив від безчинств чиновників та різного роду бандитів
http://antycorupcia.at.ua/. Балог Олег є засновником "Всеукраїнської газети", яка друкує
гострі та правдиві публікації.

Цього року він став кандидатом в депутати до Дрогобицької міської ради по 16 округу. І
ось, його нагло та жорстоко б'ють у білий день при свідках та малих дітях за те, що він
посмів бути конкурентом на окрузі у кандидата в депутати від "Блоку Петра Порошенка Солідарність" Наталії Танчук, яка є з родини багатих та відомих бізнесменів. За словами
Олега Балога, з ранку близько 11.15 годин 19 жовтня 2015р. його під час спілкування з
сусідами у дворі 16 округу, чоловік кандидата в депутати Наталії Танчук - Дорошенко
Андрій, що приїхав на автомобілі "Porsche Cayenne", вирвав його з кола людей де стояв
Олег Балог, взявши за "шиворот" під час чого Олег звільнився та почав швидко відходити
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уникаючи конфлікут, але нападник дав підніжку та накинувши куртку на голову Олегу
почав жорстоко бити лежачого і це на очах у дітей та людей, які кричали та вимагали
негайно припинити розправу і лише коли фізично втрутились сусіди та відштовхали від
лежачого та покаліченого Олега Балога нападника, він припинив побої. Але на тому не
закінчилось. Як повідомив Олег Балог, його вже побитого, Дорошенко взяв за комір та
підвівши до дошки оголошень сказав: "тут має висіти лише агітація Наталії Танчук,
поняв?". Коли йому Олег Балог сказав про те, що навіщо битись і просив заспокоїтись та
повідомив, що за таке є кримінальна відповідальність, то за свідченнями Балога Олега,
Дорошенко сказав: "Мені по*уй відповідальність я тебе бл*ть вб'ю або вивезу на колиму в
росію де тебе ніхто не знайде. Я знаю де ти живеш, тебе викинуть з 5-го поверху". І лише
коли люди знову втрутились та забрали нападника від Олега Балога припинилось це
безчинство.

Олег Балог звернувся в міліцію, але слідчий дуже довго реагував на заяву Олега Балога
та зрештою дав направлення до експерта, щоб зняти побої. І тут почались дивні збіги,
коли Олега Балога доставили до експерта знімати побої той йому у себе в кабінеті
сказав, що не буде знімати побої.. бо він у відпустці. На запитання Олега Балого з якого
дня він у відпустці і що він робить на робочому місці, якщо він у відпустці, експерт відповів
я у відпустці з сьогоднішнього дня з 19 жовтня. Коли Олег Балог поїхав у лікарню робити
ренген та інші огляди, то зустрів у лікарні... свого нападника, який з накладеним гіпсом
на руку виходив з ренген кабінету, а як виявилось згодом (у соціальній мережі про це
написав Білас А.І. начальник Дрогобицької міліції: "В Дрогобицький МВ направду
19.10.15 року надійшло 2 звернення громадян Балог О. та Дорошенко А. З приводу
отримання тілесних ушкоджень, відомості за фактами внесено в ЄРДР за ст.125 КК
України, розпочато розслідування, вказаним особам призначено, судово-медичні
експертизи, про хід розслідування, просимо звертатись в СВ Дрогобицького МВ").

Тобто, пішла в рух класична схема "відмазки" нападника, він пише заяву в міліцію про те,
що це його побили, знімає побої і у суді будуть дві сторони - одна побита посправжньому,
а друга нанесла собі травми під час побиття лежачого, але про це не нападник не буде
говорити і суддя буде обирати, хто винен маючи такі дані: один з травмами і скаржиться,
а також другий з травмами і скаржиться, а отже перше щоприходить на думку, якщо не
вникати в деталі - пожміть одне другому руку і не сваріться більше.

Як буде дальше побачимо, але однозначно - ось так просто громадськість не дасть
спустити цю справу на рейки. І будемо надіятись на швидке одужання та відновлення
здоров'я громадського активіста ОЛЕГА БАЛОГА, а як справа буде розслідуватись ми
подивимось та допоможемо робити все по Закону, а не по "мажорних понятіях"..
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P.S. Фото та відео опублікуюємо згодом так само і будемо тримати в курсі подій що
розвиваються..
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