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Аварія трапилась на пішохідному переході, водій автівки сімдесятирічний буковинець
порушив одразу 2 правила дорожнього руху. Чоловік свою провину визнав, однак
поліцію викликати відмовився – чому?
О 9, 15 ранку ДТП трапилась ось на цьому пішохідному переході, що на вулиці Героїв
Майдану. Чоловік підвіз жінку до кардіологічного диспансеру, далі вирішив розвернути
машину, однак цей маневр завершився аварією. Рух проїжджої частини був ускладнений,
водій 5 тролейбусу Григорій розповідає як все було.
Григорій – водій тролейбусу: «Навпроти поліклініки стояла машина включений поворот, я
перестроївся на другу полосу , подивився людей немає, почав їхати. Він буквально 1,5
метри від мене почав розвертатись . Я уже тікав від нього на тормоза, сигналив. І не
встиг. На пішохідному і дві сплошні , він почав розворот. «Як мінімум 2 помилки?» Так 2
порушення».
Водій легковика сімдесятирічний чоловік з обмеженими фізичними можливостями. Пан
Микола свою провину визнає, однак вважає що водій тролейбусу повинен заплатити
йому кошти за пошкоджені дверцята.
Микола – водій автівки: «Ну хоч би заплатив пару гривень, я та він щоби зробити дверку,.
«Але ж ви винні?» Ну та я винний. « А як він вам має заплатити?» Ну так по совісті..
«Будете викликати поліцію?» Та на що поліцію, то я винуватий».
Водій легковика продовжує, відмовився викликати поліцію, власноруч написав розписку,
адже побоявся втратити водійське посвідчення. Однак пізніше з’явилась його дружина,
почала сваритись і наполягати на іншому.
Ніна – Чого не викликали? А прийшли ви свої. «Ваш чоловік сказав, не визивайте, я
винен». Напудили його що права заберуть. «Звісно заберуть, він пересік 2 сплошну». Та
що він п’яний був, чи що. «Та до чого тут п’яний, ДТП роблять і тверезі люди. Він по згоді
роз’їхався. «Бог все баче, треба що платив і той, що він не може заплатити».
Орися- кондуктор тролейбусу: «А пасажири так кричали, «Куди він їде? Куди він їде?».
Було трошки людей, знаєте як всі у шоці, подивилися що машина, і всі ось так аж не
знали що робити. Я сама така аж вся була, мене почало трусити».
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав.
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