Область: Хмельницька
Місяць: грудень 2016 року
Кількість осіб, щозагинули в ДТП:
За даними Управління безпеки дорожнього руху:
За даними місцевих засобів масової інформації:
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Дані Управління безпеки дорожнього руху з файлу dtp_12_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":
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Смертельна аварія біля Хмельницького: фура протаранила мікроавтобус
Внаслідок ДТП загинуло дві жінки. Серед них дружина водія мікроавтобуса.

Поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в 11:20. Трапилася вона у
Хмельницькому районі на дорозі, яка веде до Тернополя. Неподалік села климківці зіткнулися фура з
причепом "DAF" і вантажний мікроавтобус "Fiat Ducato". В салоні останнього перебували водій та дві
пасажирки. Жінки загинули. Серед них була 41-річна дружина водія. Сам 47-річний чоловік
травмувався. Жодних ушкоджень не зазнав водій фури. Про це повідомляє речник ГУ Національної
поліції в Хмельницькій області.
Рятувальники повідомили, що у аварії зіткнулося три автівки. Третім став мінівен «FIAT Scudo».
Іномарка серйозних технічних ушкоджень не зазнала. Не знадобилося допомоги медиків і водію.
Випадок 2:
Дата ДТП:
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Назва новини:

На виїзді з Хмельницького киянин на "Toyota" насмерть збив 34-річного
чоловіка

Посилання на джерело:

Кількість загиблих:
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38-річний житель Київської області на автомобілі «Toyota Avensis» збив мешканця Хмельницького
району, який рухався по проїжджій частині дороги. Від отриманих травм пішохід помер на місці
автопригоди. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 27 грудня, близько 23:15. Про це
повідомляють у прес-службі Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області.
По даному факту відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними
засобами» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від 3 до 7 років. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.

Випадок 3:
Дата ДТП:
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Назва новини:
На Хмельниччині в аварію потрапив рейсовий автобус. Двоє загиблих
Посилання на джерело:
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На Хмельниччині сталася чергова жахлива аварія за участю рейсового автобуса. Автобус їхав за
маршрутом “Хмельницький-Рівне” через Старокостянтинів, Шепетівку, Славуту, Нетішин, Острог.
За інформацією з поінформованих джерел, у ДТП загинуло двоє людей, кількість постраждалих наразі
уточнюється.
За інформацією “Подільська.інфо”, рейсовий автобус “Еталон” зіткнувся з мікроавтобусом
“Фольксваген Т4” біля села Губче, що у Старокостянтинівському районі.
На місці події зараз працюють бригади швидкої допомоги, рятувальники та поліція.
Випадок 4:
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У Старокостянтинівському районі автобус з пасажирами влетів у
"Volkswagen". Двоє людей загинуло
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Рейсовий автобус занесло на зустрічну смугу, де він врізався в автомобіль. Водій іномарки і його
пасажирка загинули на місці події.

У Старокостянтинівському районі неподалік повороту на село Губча сталося лобове зітнення
маршрутного автобуса та автомобіля "Volkswagen Т4". Про це повідомляють у прес-службі Головного
управління Нацполіції у Хмельницькій області.
Автобус марки "Еталон" з 25 пасажирами слідував за маршрутом "Рівне-Хмельницький". За
попередньою інформацією, його занесло на зустрічну смугу, де він і врізався в іномарку. За кермом
автомобіля перебував 27-річний житель села Чотирбоки Шепетівського району.
В результаті аварії водій "Volkswagen" та його 48-річна пасажирка загинули на місці події. 25-річна
дружина водія отримала струс головного мозку та відкритий перелом лівого передпліччя. Її
госпіталізували в травматологічне відділення районної лікарні.
Також травмувалися четверо пасажирів автобуса. Серед них двоє мешканців Хмельницького, одна
жителька Старокостянтинова та одна вінничанка. У потерпілих діагностували струс головного мозку,
гематоми, забійні рани різних частин тіла. Зараз вони перебувають у неврологічному відділенні
Старокостянтинівської центральної районної лікарні. 18-річна жителька Вінниці від госпіталізації
відмовилась.
Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події. По даному факту відкрили кримінальне провадження за
частиною 3 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортними засобами», санкція якої передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
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