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Трапилось це у неділю вночі, парубок переходив дорогу неподалік пішохідного переходу
в той час як патрульні поліцейські патрулювали вулицю, де й трапилась трагедія
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У неділю вночі ось на цій вулиці трапилась дорожньо-транспортна пригода під час якої
загинув 28 річний житель Герцаївського району Чернівецької області.
Одразу після трагедії в соцмережах з’явились чутки про те, що патрульні ніби втекли з
місця вчинення ДТП, хтось стверджував, що поліцейські були напідпитку, проте цю
інформацію спростували в поліції:
Артур Шкроб, начальник управління патрульної поліції Чернівецької області: «Жоден
патрульний поліцейський з місця події не втік, не відходив, не залишав без мого прямого
дозволу, оскільки я прибув майже негайно на місце вчинення ДТП. По збереженню
доказів по автомобілю, а також відеореєстратору, по прибуттю на місце екіпажі
забезпечили охорону місця події, оскільки була велика кількість громадян, забезпечили
їх відвід, щоб встановити виміри і заміри».
Артур Шкроб додав, що патрульні надавали потерпілому першу домедичну допомогу.
Проте це не допомогло чоловікові і він помер. На місце ДТП прибули працівники
прокуратури, які й наразі розслідують факт вчинення ДТП. Патрульний автомобіль зараз
перебуває на території прокуратури області для того, щоби зберегти всі докази.
Олег Пелепюк, заступник прокурора Чернівецької області: «Працівники патрульної
поліції одразу з місця події були відправлені для проведення судово-медичного
освідчення н предмет алкогольного та наркотичного сп’яніння в присутності прокурора.
Тести виявились негативними, т-то не підтверджено наявність такого стану».
Після цього патрульних доставили до місцевої прокуратури на допит. З допитів самих
патрульних було встановлено, що вони рухались вулицею Руською в бік виїзду з міста зі
швидкістю 60-80 км/год з увімкненими проблисковими маячками синього кольору
наздоганяючи транспортний засіб, який порушив правила дорожнього руху. За словами
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водія, пішохід раптово вибіг на дорогу, тоді і відбулось зіткнення. А під час огляду місця
події правоохоронці з’ясували:
Олег Пелепюк, заступник прокурора Чернівецької області: «Попередньо, з огляду місця
події вбачається, що зіткнення автомобіля патрульної поліції з потерпілим відбулось до
пішохідного переходу про що свідчить розсип уламків».
Також він додав, що прокуратура немає підстав для затримання поліцейських, які скоїли
ДТП. Проте, у зв’язку із тим, що слідчі прокуратури втратили повноваження до
розслідування такої категорії справ, тому надалі розслідування у цій справі проводитиме
Служба безпеки України.
{youtube}RsQdapUpMKU{/youtube}
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