Замінування у Трускавці під час перегляду фільму про межигір'я, як це було - відеозвіт
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У п'ятницю 25 жовтня 2013 року в народному домі м.Трускавець відбулась демонстрація
альманаху "Відкритий Доступ", яку проводили бувший голова адміністрації президента
Ющенка Олег Рибачук та журналістка і активістка руху "Стоп цензурі" Наталя
Соколенко. Перед показом фільму пройшло спілкування з громадою Трускавчан.
Обговорювали питання територіальних громад, їх впливу на ситуацію в Україні, задавали
питання п.Рибачуку. Говорили також про владу та органи влади. Під час розмови Олег
Рибачук розповідав про переспективи від підписання асоціації з ЄС, також п.Рибачук
доніс до мешканців цікаву образну інформацію про те, що влада і опозиція це як пісочний
годинник, спочатку одні зверху інші знизу, а потім вони просто міняються місцями, а їхні
мотиви і бажання та вчинки залишаються тими ж - більше повноважень і менше
відповідальності. На запитання Святослав Грабовського про те чому п.Олег Рибачук у
своїх розмовах завжди згадує владу підрозуміваючи насправді органи влади, п.Олег
відповів, що для більшості людей влада і чиновників це одне і те ж, тому і
висловлюватись потрібно так щоб було зрозуміло всім. Як на мене це концептуально не
вірно, бо навіть у розмовах ніхто не хоче признаватись у тому, що влада належить
народу і нікому іншому. Анатолій Власюк журналсіт з дрогобича задава питання про те,
як справи з Рухом Чесно? п.Олег Рибачук відповів, що Рух Чесно тепер моніторитиме
міністрів та їх заступників, а також йде підготовка до президенських виборів і "Чесноки"
моніторитимуть кандидатів у президенти та їхні команди, бо будучи при Ющенку він чітко
запам"ятав, що без доброї команди президент ніц не вартий. Під час виступу Олег
Рибачук неоднарозово згадував про те, що його виступи зривали по інших містах, шляхом
вимкнень світла та замінування приміщень, казав про те, що на західній Україні таких
інцедентів не було, але він готовий до усього. І тут через деякий час вимкнули світло і всі
люди вийшли на вулицю, організатори протягнули світло довжелезним кабелем від
аптеки яка знаходилась за рогом будівлі. Увімкнули фільм про межигір'я в якому
побачили, як "гарант" забрехався на очах у мільйонів людей коли пообіцяв журналістам
прямо негайно їхати у свою резиденцію, і як потім журналістів не пускали до януковича
та по нинішній день не пустили. А замість того, провели шоу з ручними журналістами
слухняних каналів. Після завершення фільму заходить у приміщення начальник
Трускавецької міліції і представившись повідомив про те, що приміщення заміноване і він
просить без паніки покинути приміщення, його зустріли сміхом та свистом а також
великим обуренням, бо всі розуміли, що все це надумано і нам просто зривають прегляд
альманаху. Потім понаїзджало купа служб в тому числі МЧС, швидка допомога,
викликали вибухову лабораторію зі Львова та спеціально тренованого собаку. Десь на 2
години часу було паралізовано роботу практично всього особового складу Трускавецької
міліції, пожарників МЧСників, а також відволікли від несення чергування єдину в області
машину вибухової лабораторії.
Окрім цього, якщо існувала справжня загроза замінування приміщення, то потрібно було
евакуювати і сотні людей які находились неподалік народного дому, та мешканців 5
зіркового готелю міротель, які б також загинули у випадку взриву бомби. Виходить
міліція цього вирішила не робити - ЧОМУ? Бо їм не шкода людських життів, чи це
злочинна бездіяльність, а може вони наперед знали, що ніякої міни не було, а це
звичайне відпрацювання спецоперації по зриву проведення громадського заходу з

1/2

Замінування у Трускавці під час перегляду фільму про межигір'я, як це було - відеозвіт
Субота, 26 жовтня 2013, 07:11

вивченням реакції та поведінки людей. Хто оплачуватиме збитки понесені нами у лиці
нецільового використання служб, які ми оплачуємо через свої податки. Думаю при зміні
органів влади всі задіяні у таких аферах люди нестимуть відповідальність.
{youtube}PCAcq5v9kqc{/youtube}
{youtube}Um8-4NTTXZI{/youtube}
{youtube}GReI5ZSiMIQ{/youtube}
{youtube}NVApXjhkwTY{/youtube}
{youtube}mnkswcDT3CA{/youtube}
{youtube}jgblZgZ_sH8{/youtube}
{youtube}8Geg9Ry7knY{/youtube}
{youtube}INgPcg73Ji4{/youtube}
{youtube}9ACPlbRespU{/youtube}
{youtube}3t0ZQJGwPGE{/youtube}
{youtube}6H1iiu-cUq4{/youtube}
{youtube}ZTzMJNsfzqk{/youtube}
{youtube}jhFbyeQUxcs{/youtube}
{youtube}P5iLpB9eQUo{/youtube}
{youtube}5X8zwMfEfjs{/youtube}
{youtube}obPPDxIwV5E{/youtube}
{youtube}sywnHPckZNo{/youtube}
{youtube}SfcmbhmQXd4{/youtube}
{youtube}aaGkVVSSyhQ{/youtube}
{youtube}2G6-Oj9aVYw{/youtube}
{youtube}yJ9W0hoPJeE{/youtube}
{youtube}HKBxdT9mLAs{/youtube}
{youtube}b_s_4YF3bQA{/youtube}
{youtube}fIzBKTzXipI{/youtube}
{youtube}jN6S8MMqbuk{/youtube}
{youtube}TPVHBx3m9Ic{/youtube}
{youtube}tZoA2pMIcSE{/youtube}
{youtube}VA4T5NHoZhk{/youtube}
{youtube}HEkenc_Bh34{/youtube}
{youtube}OX4f1SmNurs{/youtube}
{youtube}O08dG2s_ANk{/youtube}
{youtube}hIqmCHRz_uk{/youtube}
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