
Крим: У нападу на факултету у Керчу убијено 19 особа, а  37 повређено; Нападач извршио самоубиство; Конфузне информације о мотиву напада
среда, 17 октобар 2018 12:27

Деветнаест особа је погинуло, док је 37 повређено у експлозији на Политехничком
колеџу у Керчу.  Иако је првобитно било јављено де се ради о терористичком
нападу, након што је идентификован нападач, објављено је да је у питању
криминални акт.

  

Истражни комитет Русије преквалификовао је раније кривично дело о терористичком
нападу на Керчу у убиство две и више особа. Комитет је саопштио да су убијени у нападу
страдали од прострелних рана.

  

Руски званичници саопштили су да је ђак, стар 18 година, извршио напад у својој
техничкој школи на Криму, када је убио 18 ђака и ранио више од 40 људи пре него што се
убио.

  

Један од ђака рекао је да је паљба трајала најмање 15 минута. Напад праћен
експлозијом у згради према наводима очевидаца, догодио се рано поподне у граду
Керчу на Кримском полуострву, које је Русија припојила 2014. године. Руски истражни
одбор, највише истражно тело земље, саопштио је да је нападач снимљен надзорним
камерама како улази у политехнички колеџ у Керчу, граду на Црном мору, и отвара ватру
на ђаке.
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Они су га идентификовали као Владислава Росљакова и навели да су све жртве
страдале од ватреног оружја. Шеф регионалне кримске владе Сергеј Аксионов рекао је
да је нападач, ђак четврте године, деловао самостално и да се после напада убио у
библиотеци школе.

  

Саопштење о томе да су све жртве погинуле од прострелних рана уследило је после
више различитих саопштења о томе шта се тачно догодило. Званичници су прво јавили
да је била експлозија гаса, затим да је експлозивна направа експлодирала у кантини
колеџа за време ручка и изразили сумњу да се ради о терористичком нападу.

  

Очевици су, међутим, говорили да су жртве страдале од ватреног оружја и да је био
један или више наоружаних људи. Истражитељи су навели да ће се инцидент од сада
третирати као масовно убитсво, а не као терористички напад.

  

Руски медији показали су безбедносне снимке на којима се види осумњичени у белој
мајици како иде низ школске степенице с пушком у руци.

  

Аксионов је за телевизију Русија 24 рекао да се не ради о терористичком чину, већ о
масовном убиству које је извршила једна особа.

  

Портпарол руског антитерористичког одбора рекао је за телевизију РБК да је
експлозивна направа откривена на колеџу. Аксионов је прогласио тродневну жалост на
кримскм полуострву.

  

Руски председник Владимир Путин, који се налази у Египту, рекао је да је напад на
колеџу на Криму трагедија и упутио саучешће породицама жртава.

  

20:06
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Видео-снимак напада објављен је на интернету.

      

18:56

  

Становници Керча доносе каранфиле на место трагедије, а становници Москве и
Севастопоља полажу цвеће и пале свеће за жртве напада.

  

18:31

  

Представник кримског одељења Федералне службе безбедности (ФСБ) Русије
саопштио је да је деминирање школе у Керчу завршено и да тамо више нема бомби.

  

„У згради су сад криминолози, истражни комитет, ФСБ и полиција“, додао је он.
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  14:59  На колеџу у Керчу откривено још експлозивних направа  14:42  Истражни комитет Русије преквалификовао је раније кривично дело о терористичкомнападу на Керчу у убиство две и више особе  14:40  Истражни комитет је саопштио да су убијени у нападу умрли од прострелних рана  14:33  Руски председник Владимир Путин саопштио је да је јасно да се ради о злочину, док сењегови мотиви пажљиво испитају.    14:29  Истражни комитет саопштио је име нападача, студента керчког колеџа, ради се о18-годишњем Владиславу Росљакову.  На вест о трагедији у Криму реаговао је и руски председник Владимир Путин, који јесаопштио да се сви мотиви и верзије злочина пажљиво испитају. 

  Јавност ће бити информисана о резултатима експлозије у Керчу.  „Јасно је да је то злочин. Мотиви и верзије овог злочина се пажљиво изучавају“, рекао јеПутин након разговора са египатским колегом.  Осумњичени за терористички напад на факултету у Керчу на Криму идентификованје као 22-годишњи студент, наводе кримски званичници.  Како је наведено, он је након напада, у којем је страдало 13 људи, извршио самоубиство.  
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  Најмање 13 људи је погинуло, а око 70 је повређено у снажној експлозији на факултету уКерчу на Криму која ј еодјекнула око поднева. Након експлозије зачули су се рафали.  Најмање десет особа је погинуло, а 70 повређено у снажној експлозији гаса нафакултету у Керчу на Криму, јављају званичници.  

 5 / 6



Крим: У нападу на факултету у Керчу убијено 19 особа, а  37 повређено; Нападач извршио самоубиство; Конфузне информације о мотиву напада
среда, 17 октобар 2018 12:27

  Спасилачке и екипе Хитне помоћи налазе се на месту експлозије, а више од 20 људипревезено је у болницу, јавља РТ.  Локални медији јављају да је могућ узрок експлозије цурење гаса у мензи факултета.    Како наводе очевици на видео-снимку који је објављен на друштвеној мрежи Вконтакте,експлозија се десила у мензи.  На лице места је бригада хитне медицинске помоћи и стручњаци Министарства заванредне ситуације.  Кремљ не искључује могућност тероризма у случају експлозије на Криму.   Портпарол Кремља Дмитриј Песков је изјавио да истражитељи испитују и ту могућносткао и да је руски председник Владимир Путин безбедносним службама наложио даутврде узрок експлозије, пренео је Ројтерс.     Агенција РИА је, позивајући се на руски Национални комитет за борбу против тероризма,претходно јавила да је експлозију изазвала нека врста експлозивне направе.  (Агенције)  
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