
Кијев: Посланик украјинске Раде током протеста улетео аутомобилом међу демостранте, две особе повређене
четвртак, 12 јул 2018 21:39

У Кијеву су се испред здања Врховне раде Украјине окупили демонстранти који су
покушали да блокирају излазе из зграде парламента, пренели су украјински медији.

  

  

Код здања Врховне раде вец́ други дан одржавају се протести. Демонстранти траже да
се забрани конфискација нецарињених аутомобила којима је истекао рок пребивања у
Украјини.

  

У четвртак је требало да посланици размотре питање решавања проблема власника
нецарињених аутомобила.

  

Према наводима медија, неколико демонстраната сукобило се са онима који су желели
да изађу из зграде украјинског парламента.
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Током протеста аутомобил у којем је био посланик Павел Пензеник налетео је на
демонстранте.

  

„Повређене је већ одвезла хитна помоћ. У аутомобилу има људи“, изјавила је посланица
Оксана Продан.

  

Након удеса Пензеника су извели из аутомобила у пратњи полиције, а возач је остао у
возилу.

  

Очевици наводе да је аутомобил повредио два човека, од којих је један задобио
отворени прелом ноге.

  

„Ишли смо Институтском улицом и скретали у Шелковичнују. Неко од протестаната је
препознао посланике у аутомобилу. Ту су била три народна посланика, ја и још двојица.
Бацили су се на аутомобил, почели да га шутирају, ударају рукама и тешким предметима.
Разбили су задње стакло. Седим на задњем седишту аутомобила, на стаклу имам
трагове крви од песница. Окружни смо протестантима и полицијом који захтевају да се
линчују народни посланици“, навео је Пензеник.

  

Украјинска влада недавно је дозволила полицији да аутомобиле са страним
регистрацијама проверава и да им одређује казне у складу са законом о царинама.
Полиција раније није могла да зауставља аутомобиле с европским таблицама.

  

Ти аутомобили су постали веома популарни у Украјини, јер су јефтини, као и због рупа у
закону које омогуц́авају да не буду царињени. Сада украјинске власти нуде власницима
таквих аутомобила царинске олакшице.

  

(Спутњик)
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