
Область: Хмельницька 

Місяць: жовтень 2016 року 
 

Кількість осіб, щозагинули в ДТП: 

 

За даними Управління безпеки дорожнього руху НПУ: 1 

За даними місцевих засобів масової інформації: 9 

 

Дані Національної поліції з файлу dtp_09_2016.xls, отриманого з сайту www.sai.gov.ua 

 

Дані з відкритих джерел, отримані пошуком у місцевих інтернет-ЗМІ за ключовими словами "ДТП", 

"загинув", "загинула": 

Випадок 1: 

Дата ДТП: 9.10.2017 

Назва новини: На Хмельниччині перекинувся мікроавтобус "Mercedes". Водій загинув 
на місці 

Посилання на джерело: 
https://vsim.ua/DTP/na-hmelnichchini-perekinuvsya-mikroavtobus-mercedes-
vodiy-zaginuv-na-m-10550874.html  

Кількість загиблих: 1 

Аварія сталась вчора, 9 жовтня, близько 07:00 на автодорозі «Гуків — Могилів-Подільський» поблизу 
села Залісці Дунаєвецького району. 56-річний хмельничанин на автомобілі «Mercedes Sprinter» не 
впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Мікроавтобус перекинувся. Про це повідомляють у прес-
службі Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області.  

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці 
події.  

Ще одна аварія трапилась того ж дня близько 2 години ночі в селі Іванівці Волочиського району. 37-
річного пішохода збив автомобіль. Водій з місця події втік. Потерпілий отримав тілесні ушкодження 

http://www.sai.gov.ua/
https://vsim.ua/DTP/na-hmelnichchini-perekinuvsya-mikroavtobus-mercedes-vodiy-zaginuv-na-m-10550874.html
https://vsim.ua/DTP/na-hmelnichchini-perekinuvsya-mikroavtobus-mercedes-vodiy-zaginuv-na-m-10550874.html


та госпіталізований до реанімаційного відділення Волочиської центральної районної лікарні. Поліція 
шукає водія, який скоїв ДТП.  

Випадок 2: 

Дата ДТП: 12.10.2017 

Назва новини: 
Смертельна ДТП на Хмельниччині: водій не мав права везти людей з 
Кам’янця 

Посилання на джерело: 
https://vsim.ua/DTP/smertelna-dtp-na-hmelnichchini-vodiy-ne-mav-prava-
vezti-lyudey-z-kamya-10551569.html 

Кількість загиблих: 4 

 

Внаслідок аварії на «тещиному язику» загинуло четверо людей. Ще 11 отримали різні травми. 
Шестеро з них перебувають в реанімації. Водій перевозив людей нелегально. 

 

Фото із сторінки Вікторії Кохановської у Фейсбук. 

Жахлива аварія сталася на дорозі від Кам’янця-Подільського до Хмельницького. Маршруткою до 
обласного центру їхало 20 людей. Поблизу села Гуменці «Мерседес Спринтер» зіткнувся із 
вантажівкою «DAF», яка їхала з причепом. Сталося це близько восьмої ранку сьогодні, 12 жовтня. 

Спочатку поліцейські і рятувальники повідомляли про трьох загиблих пасажирів та десятьох 
травмованих. Число жертв зросло. Медикам не вдалося врятувати життя ще одного пасажира 
мікроавтобуса. Він помер у «швидкій». Про це «ВСІМ» повідомила речник ГУ нАціональної поліції в 
Хмельницькій області Інна Глега. Згодом до лікарні за допомогою звернувся ще один пасажир 
маршрутки. Внаслідок аварії найбільше постраждали ті люди, які сиділи на задніх сидіннях. 

https://vsim.ua/DTP/na-teschinomu-yaziku-pid-kamyantsem-u-dtp-zaginulo-troe-lyudey-10551446.html


 

Також в поліції повідомили про те, що водій маршрутки зараз знаходиться у лікарні. Його стан 
стабільний і медики дозволили слідчим поспілкуватися з чоловіком. Можливо, він розповість про те, 
чому їхав за недозволеним маршрутом. Як повідомили «ВСІМ» в «Укртрансбезпеці», у нього був 
дозвіл на інший. Офіційно оформлено було лише маршрут «Сокілець –Хмельницький». 

Щодо мікроавтобуса «Мерседес», то він був незаконно переобладнаний із транспортного на 
пасажирський. Інформація по всім деталям ДТП перевіряється правоохоронцями. 

Випадок 3: 

Дата ДТП: 30.10.2017 

Назва новини: 
На Хмельниччині під колесами «Opel» загинув пішохід 

Посилання на джерело: 
https://vsim.ua/DTP/na-hmelnichchini-pid-kolesami-opel-zaginuv-pishohid-
10556822.html 

Кількість загиблих: 1 

Аварія сталася в селі Антонівці Ярмолинецького району. Близько шостої вечора в неділю, 30 жовтня, 

чоловік переходив дорогу біля місцевої сільради. В цей час тут проїжджав 64-річний чоловік на 

автомобілі "Opel Movano" з причепом. Він не зміг уникнути наїзду на пішохода. Пішохід помер на 

місці. Про це повідомляють в ГУ Національної поліції Хмельницької області. 

Випадок 4: 

Дата ДТП: 31.10.2017 

Назва новини: 
На Хмельниччині "Газель" в'їхала у вантажівку. Водій легковика та його 
дружина загинули 



 

Посилання на джерело: 
https://vsim.ua/DTP/na-hmelnichchini-gazel-vyihala-u-vantazhivku-legkovik-
rozirvalo-na-shm-10557003.html 

Кількість загиблих: 2 

 

На Хмельниччині "Газель" в'їхала у вантажівку. Водій легковика та його дружина загинули 

Аварія сталася в селі Соколівка Ярмолинецького району. Внаслідок зіткнення «Газель» буквально 
розірвало на шматки. Від отриманих травм водій та його 39-річна дружина загинули на місці. 

 

В поліції повідомляють, що за кермом автомобіля "Газель" був 41-річний житель 
села Коритна Ярмолинецького району. Сьогодні, 31 жовтня, близько 15.20 він рухався в напрямку 
Хмельницького. Чоловік не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у 
вантажівку  «DAF», яким керував 25-річний хмельничанин.   

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 «Порушення 
правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними 
засобами» Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події. 

Випадок 5: 

Дата ДТП: 31.10.2017 

Назва новини: 
 
Під колесами «Hyundai» загинув хмельничанин 

Посилання на джерело: 
https://vsim.ua/DTP/pid-kolesami-hyundai-zaginuv-hmelnichanin-
10557132.html 

Кількість загиблих: 1 



Аварія сталася неподалік від села Червона Зірка в останній день жовтня. 

 

Близько 20:30 в понеділок, 31 жовтня, по автодорозі «Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка» 
рухалась іномарка. Нею керував 48-річний житель Одещини. Через невстановлені поки причини він 
скоїв наїзд на пішохода. 50-річний хмельничанин від отриманих травм загинув на місці ДТП. 

За попередньою інформацією, пішохід перебував у стані алкогольного сп’яніння. Водій розповідає, 
що він несподівано вийшов на дорогу. Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в 
Хмельницькій області. 

*** 


