У Чернівцях троє підлітків викрали автомобіль
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Неповнолітні Шумахери. У Чернівцях троє підлітків викрали автомобіль, спочатку
каталися ним по місту, потім вирішили поїхати в село на дискотеку. На танці так і не
потрапили - на Галицькому шляху їх затримали працівники ДПС. Власник автомобіля про
викрадення
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викрадення навіть не знав, його про злочин пізно вночі повідомили правоохоронці. Як без
водійських посвідчень малолітні хлопчаки зуміли приборкати стару "Волгу" та уникнути
дорогою зіткнень - залишається загадкою і для даішників, і для самого власника. Головну
роль у цьому випадку зіграла людська небайдужість та уважність. Тому що авто на трасі
з неповнолітніми за кермом помітив один із водіїв, яки рухався назустріч і одразу ж про
це повідомив у міліцію.

Того дня працівник ДАІ Ігор зі своїм напарником чергували на одній з ділянок. В цей час
йому зателефонував знайомий і повідомив, що ледь не зіткнувся на дорозі з "Волгою",
коли та обганяла тролейбус та виїхала на зустрічну смугу. Увагу чоловік звернув на те,
що за кермом сиділа дитина, відтак вирішив негайно сповістити пор це міліцію. Екіпаж
ДПС відреагував на повідомлення. Зупинили авто аж на Галицькому шляху. Побачене
інспекторів вразило - в салоні сиділо троє підлітків, найстаршому, котрий перебував за
кермом - 16 років, молодшому - 12.
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Ігор КОЛІБАБА, інспектор ДПС УДАІ області: "Спочатку вони нас обманювали, що Волга
вітчима який час від часу дає на ній покататися. Щоправда, дозволяє лише в місті, а не за
межами. Та згодом хлопці розкололися".

Зясувалося, авто вони викрали прямо з-під вікна квартири власника. Сталося це
випадково. Хлопці гуляли вулицею,один із них зачепив авто і помітив, що двері "Волги"
незачинені. Дитяча допитливість повела їх всередину салону, там знайшли і ключі від
авто. Оскільки година була пізня, господар в той момент відпочивав і нічого не те що не
бачив, а й навіть не чув.

Сергій, власник викраденого авто: "Так сталося, що цього дня я її не зачинив, а ключі
залишив у салоні. І от такий збіг обставин, що саме цього дня її і викрали. Я навіть не
знав, що авто викрали, при цьому мені вночі навіть повідомили, що авто вже знайдене".

Містом хлопчаки ганяли кілька годин, - це встановило слідство. Після того вирішили
поїхати в одне із сіл на дискотеку. Поки каталися, встигли автомобіль пошкодити перегріли в ньому двигун. Хоча в цьому випадку могло все бути і гірше.

Сергій: "Я не знаю, як вони їхали на цьому авто. Тут же керуввати ним важко, могли і
людей покалічити і собі щось наробити".

Для Сергія цей випадок став уроком. Сигналізацію в авто чоловік ставити не планує,
проте запевняє - відтепер постіно слідкуватиме за тим, аби двері завжди були
зачиненими а ключі не залишалися в салоні. Яке покарання чекає на малолітніх
Шумахерів - встановить суд. Головне, аби і вони на своїх помилках навчилися до такихї
справ більше не повертатися.

Олександр Хмель. Телеканал «Чернівці».
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