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Область: Закарпатська 

Місяць: жовтень 2016 року 
 

Кількість осіб, що загинули в ДТП: 

За даними Управління безпеки дорожнього руху: 7 

За даними місцевих засобів масової інформації: 14 

 

Дані Управління безпеки дорожнього руху з файлу dtp_10_2016.xls, отриманого з сайту 

www.sai.gov.ua 

 

Дані з відкритих джерел, отримані пошуком у місцеви хінтернет-ЗМІ за ключовими словами "ДТП", 

"загинув", "загинула": 

Випадок 1: 

Дата ДТП: 4.10.2016 

Назва новини: Закарпатська поліція розшукала винуватця смертельного наїзду на жінку 

Посилання на джерело: http://magnolia-tv.com/text-news/2016-10-07/80419-zakarpatska-pol-ts-ya-
rozshukala-vinuvattsya-smertelnogo-na-zdu-na-zh-nku 

Кількість загиблих: 1 

 

04 жовтня 2016 року о 19.50 годині до працівників поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що 
в с.Синевир невідомий здійснив наїзд на пішохода та зник. 72-річна жінка від отриманих травм 
померла на місці. 

http://www.sai.gov.ua/
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Тоді на місці події правоохоронці встановили, що наїзд на жінку здійснив легковий автомобіль 
іноземного виробництва, і після наїзду водій одразу ж втік в сторону Міжгір’я. Водія розшукували всі 
пости та наряди поліції. 

За добу працівникам Міжгірського відділення поліції вдалося встановити, що дану смертельну ДТП 
скоїв 25-річний мешканець Міжгірщини. 

Щодо останнього слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу 
України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 
керують транспортним засобом). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 
до трьох років або без такого. 

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

 

Випадок 2: 

Дата ДТП: 12.10.2016 

Назва новини: 
Трагедія в Ужгороді: Чоловік, якого збили на "зебрі", помер у кареті 
"швидкої" 

Посилання на джерело: 
http://karpatnews.in.ua/news/124612-trahediia-v-uzhhorodi-cholovik-yakoho-
zbyly-na-zebri-pomer-u-kareti-shvydkoi.htm 

Кількість загиблих: 1 

 

Як вже повідомляв Karpatnews.in.ua В Ужгороді на "зебрі" збили людину  
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Наразі стало відомо, що чоловік, який потрапив під колеса автівки, помер дорогою до лікарні. 
Небіжчику - 66 років. 

За попередньою інформацією водій автівки на іноземних номерах, 27-річний ужгородець, намагався 
перелаштуватися із однієї смуги на іншу, та не побачив пішохода, який на той момент уже переходив 
дорогу. Поліція продовжує розслідувати ДТП. 

- See more at: http://karpatnews.in.ua/news/124612-trahediia-v-uzhhorodi-cholovik-yakoho-zbyly-na-
zebri-pomer-u-kareti-shvydkoi.htm#sthash.17Kkqqty.dpuf 

Випадок 3: 

Дата ДТП: 12.10.2016 

Назва новини: 
На Закарпатті необачна жінка загинула на капоті "Мерседесу" 

Посилання на джерело: 
http://magnolia-tv.com/text-news/2016-10-12/80625-na-zakarpatt-
neobachna-zh-nka-zaginula-na-kapot-mersedesu 

Кількість загиблих: 1 

 

http://karpatnews.in.ua/news/124612-trahediia-v-uzhhorodi-cholovik-yakoho-zbyly-na-zebri-pomer-u-kareti-shvydkoi.htm#sthash.17Kkqqty.dpuf
http://karpatnews.in.ua/news/124612-trahediia-v-uzhhorodi-cholovik-yakoho-zbyly-na-zebri-pomer-u-kareti-shvydkoi.htm#sthash.17Kkqqty.dpuf
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59-річна потерпіла йшла серединою дороги, а 58-річний водій мікроавтобуса «Мерседес» у темряві її 

не помітив і не зміг уникнути наїзду. За даним фактом розпочато розслідування. 

11 жовтня ввечері в поліцію м.Виноградова надійшло повідомлення про те, що біля знаку 

«Королево» машина збила людину. 

На місці події працівники поліції встановили, що 58-річний водій мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер», 

житель м.Хуста, рухаючись по автодорозі від с.Теково в бік смт.Королево, допустив наїзд на пішохода 

– 59-річну жительку Текова. Жінка йшла серединою дороги, й водій запізно помітив її у темряві. 

Експертиза засвідчила, що водій «Мерседеса» був тверезий. 

Від отриманих травм потерпіла померла на місці пригоди. За даним фактом поліція розпочала 

кримінальне провадження. 

Машину затримано на спецмайданчик. Обставини ДТП встановить слідство. 

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

Випадок 4: 

Дата ДТП: 12.10.2016 

Назва новини: 
Поліція Закарпаття розслідує обставини смертельної ДТП 

Посилання на джерело: 
http://magnolia-tv.com/text-news/2016-10-13/80691-pol-ts-ya-zakarpattya-
rozsl-du-obstavini-smertelno-dtp 

Кількість загиблих: 1 

 

 

Вчора ввечері в с.Імстичево Іршавського району автомобіль, яким керував п’яний водій, перекинувся 

в кювет. 

Від отриманих травм помер пасажир. 
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12 жовтня близько 20-ї години в с.Імстичево Іршавського району сталася ДТП. 48-річний житель села, 

керуючи автомобілем УАЗ-469, не впорався з керуванням і злетів у кювет, де машина перекинулася. 

Внаслідок аварії загинув 25-річний пасажир автомобіля. Водій відбувся травмою грудної клітки та 

розірваною губою. В лікарні з’ясувалося, що водій керував транспортним засобом перебуваючи в 

стані алкогольного сп’яніння. 

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження, в ході якого слідчі встановлюватимуть 

всі обставини ДТП та притягнуть винного до відповідальності. 

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

Випадок 5: 

Дата ДТП: 13.10.2016 

Назва новини: 
У ДТП НА ЗАКАРПАТТІ ЗАГИНУЛА ЖІНКА 

Посилання на джерело: 
http://vsapravda.info/?p=79560 

Кількість загиблих: 1 

 

 

 

3 жовтня близько 23.30 в с.Іза Хустського району сталася ДТП. Зі сторони Ізи в бік м.Хуста рухався 

автомобіль БМВ з іноземною реєстрацією. Водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу 

та допустив зіткнення з автомобілем «Фольксваген Гольф». 

В «Гольфі» їхала сім’я: батько, мати і 20-річний син. Останній і перебував за кермом. 

Внаслідок ДТП загинула 46-річна мати водія. Син у реанімації, а чоловік лежить в травматології 

Хустської лікарні. 

Вчинивши ДТП, водій БМВ втік з місця пригоди, кинувши авто. Працівники поліції встановили особу 

власника – машина належить 28-річному жителю Хуста. 

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження, а автомобіль поміщено на 

спецмайданчик. Винуватця смертельної аварії розшукують правоохоронці, повідомляє відділ  
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Випадок 6: 

Дата ДТП: 14.10.2016 

Назва новини: 
У Невицькому на Ужгородщині водій "Рено" смертельно наїхав на 
велосипедиста 

Посилання на джерело: 
http://zakarpattya.net.ua/News/162093-U-Nevytskomu-na-Uzhhorodshchyni-
vodii-Reno-smertelno-naikhav-n 

Кількість загиблих: 1 

 

 

Вчора, 14 жовтня, біля автозаправки в селі Невицьке Ужгородського району водій «Renault Master», 
який їхав з Перечина в Ужгород, здійснив наїзд на велосипедиста. Чоловік на велосипеді їхав у 
попутному з машиною напрямку, від отриманих травм він помер на місці. 

Автомобілем керував 62-річний житель селища Великий Березний. Водій опитаний, він виявився 
тверезим. Наразі проводяться заходи зі встановлення особи загиблого велосипедиста. Відомості по 
цій справі внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, поліція встановлює всі обставини 
автомобільної аварії, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. 

Випадок 7: 

Дата ДТП: 20.10.2016 

Назва новини: 
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ЗАКАРПАТТІ: У МЕРЕЖІ ОПРИЛЮДНЕНО ФОТО З МІСЦЯ 
ПРИГОДИ 

Посилання на джерело: 
http://vsapravda.info/?p=79768 
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Кількість загиблих: 3 

 

 

 

Вчора, 20 жовтня близько 23 години до Виноградівської поліції надійшло повідомлення про ДТП в 
селі Підвиноградів. Водій автомобіля «Ауді» здійснив наїзд на пішоходів. 

На місце події прибули працівники спеціалізованого відділу слідчого управління та керівництво 
Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, експерти та працівники 
Виноградівського відділення поліції. 

Вони встановили, що водій рухаючись в напрямку Виноградова не впорався з керуванням та здійснив 
наїзд на трьох жінок пішоходів, які йшли в попутному з автомобілем напрямку. 

Як повідомили у поліції області, винуватцем ДТП виявився 78-річний місцевий священнослужитель. 

Потерпілі – 63-річна, 76-річна та 51-річна місцеві мешканки від отриманих травм померли на місці. 

Водія, який скоїв смертельну ДТП освідчили на стан алкогольного сп’яніння. Залишки алкоголю в 
крові було виявлено. 

Працівники поліції затримали винуватця аварії в порядку ст. 208 Кримінального процесуального 
кодексу України. Зараз слідчі проводять досудове розслідування та вирішують питання про обрання 
щодо нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом розпочато 
кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального Кодексу України. 

Випадок 8: 

Дата ДТП: 20.10.2016 

Назва новини: 
На Закарпатті літній велосипедист загинув під час ДТП 

Посилання на джерело: 
http://magnolia-tv.com/text-news/2016-10-21/81020-na-zakarpatt-l-tn-i-velosipedist-
zaginuv-p-d-chas-dtp 

Кількість загиблих: 1 
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Поблизу села Сільце, що на Іршавщині, водій «Renault KENGOO» не впорався з керуванням – і наїхав 
на 67-літнього велосипедиста. Внаслідок отриманих травм пенсіонер помер на місці. 

20 жовтня на гарячу лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на дорозі 
Рогатин-Львів-Мукачево, при виїзді з села Сільце, що на Іршавщині. 

Як з’ясувала слідчо-оперативна група, близько 16:00 водій автомобіля «Renault KENGOO» їхав у 
напрямку міста Хуст. При виїзді з села Сільце 56-річний водій не впорався з керуванням і наїхав на 
велосипедиста, який рухався в попутньому напрямку. 67-літній пенсіонер помер на місці події. 

Як показала експертиза – водій був тверезий. Авто поміщено на спецмайданчик Іршавського 
відділення поліції. 

Обставини справи з’ясовуються. 

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

Випадок 9: 

Дата ДТП: 22.10.2016 

Назва новини: 
Жахлива ДТП на Закарпатті. Є жертви. Серед постраждалих мешканці сусідніх 
областей 

Посилання на джерело: 
http://karpatnews.in.ua/news/125025-zhakhlyva-dtp-na-zakarpatti-ye-zhertvy-sered-
postrazhdalykh-meshkantsi-susidnikh-oblastei-foto.htm 

Кількість загиблих: 1 

 



9 
 

 

 

Вчора  у селі Нижні Ворота, що на Воловеччині, зіткнулися три автомобілі: «BMW», «Volkswagen 
Transporter » та «Mercedes Sprinter». Від отриманих травм  водій «BMW» помер на місці події. 
Пасажир «BMW», мешканець Львова, а також тернопільчанин, водій мікроавтобуса «Volkswagen 
Transporter » - в реанімації  

22 жовтня  о 15:05 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп, в селі 
Нижні Ворота Воловецького району сталася аварія.  

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події з’ясувала, що ДТП трапилася внаслідок зіткнення 
трьох авто. 53-річний львів’янин, який перебував за кермом мікроавтобуса «Volkswagen Transporter », 
а також 62-літній тернопільчанин, пасажир «BMW» доставлені до реанімаційного відділення 
Воловецької лікарні. 39-річний водій «BMW» від тяжких тілесних ушкоджень загинув.  

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Дані загиблого, а також усі обставини аварії 
з’ясовуються, пише Відділ комунікації поліції Закарпатської області  

Випадок 10: 

Дата ДТП: 23.10.2016 

Назва новини: 
Під час ДТП на Закарпатті трагічно загинув 10-річний хлопчик 

Посилання на джерело: 
http://magnolia-tv.com/photo-news/2016-10-24/81133-p-d-chas-dtp-na-zakarpatt-
trag-chno-zaginuv-10-r-chnii-khlopchik-foto 

Кількість загиблих: 1 
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В с.Іза Хустського району автомобіль «Фольксваген» збив 10-річного велосипедиста. Хлопець від 
отриманих травм помер на місці. Поліція розпочала по даному факту кримінальне провадження  

З настанням осінніх дощів у краї побільшало дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть і 
травмуються учасники дорожнього руху. В цю пору темніє швидше, дорога часто мокра і слизька від 
дощів, а водії не враховують складних дорожньо-транспортних умов. 

Так вчора, 23 жовтня близько 16 години в с.Іза Хустського району 32-річний житель с.Березово на 
автомобілі «Фольксваген Кадді» зачепив правою стороною 10-річного хлопця, котрий їхав на 
велосипеді в попутному напрямку. Дитина від отриманих травм померла на місці. 

По даному факту поліція розпочала кримінальне провадження та з’ясовує  деталі смертельної аварії. 

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

Випадок 11: 

Дата ДТП: 30.10.2016 

Назва новини: 
ПОЛІЦІЯ ВСТАНОВЛЮЄ ПРИЧИНИ СМЕРТЕЛЬНОЇ ДТП НА РАХІВЩИНІ 

Посилання на джерело:  
https://zk.npu.gov.ua/uk/publish/printable_article/232475 

 

Кількість загиблих: 1 

 

https://zk.npu.gov.ua/uk/publish/printable_article/232475


11 
 

  

 

Вчора, 30 жовтня, на службу «102» надійшло повідомлення, що ввечері на вулиці Центральній в смт. 
Великий Бичків трапилася аварія, де автомобіль наїхав на велосипедиста. 

 Слідчо-оперативна група спільно з групою швидкого реагування встановили, що водій «Mercedes-
Benz E 290» з польською реєстрацією навпроти місцевої школи наїхав на 45-річну велосипедистку. Від 
отриманих травм жінка померла в кареті швидкої допомоги. 

 Співробітники Рахівського відділення поліції з’ясували, що водій автомобіля – 27-річний мешканець 
смт. Великий Бичків їхав на власному авто, проте посвідчення водія чоловік не має. Правоохоронцям 
він пояснив, що не побачив дорожній знак та велосипедиста через погану видимість: дощу та туману.  

 Поліція встановлює обставини цієї аварії. 

Випадок 12: 

Дата ДТП: 31.10.2016 

Назва новини: 
Літній велосипедист трагічно загинув під час ДТП на Закарпатті 

Посилання на джерело:  
http://magnolia-tv.com/photo-news/2016-11-01/81543-l-tn-i-velosipedist-trag-chno-
zaginuv-p-d-chas-dtp-na-zakarpatt-foto 

Кількість загиблих: 1 
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Ввечері 31 жовтня у Виноградівському районі мікроавтобус «Fоrd Тrаnsit» збив 69-річного 
велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий помер. За даним фактом проводиться 
розслідування. 

31 жовтня ввечері  в поліцію Виноградова надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про 
те, що між населеними пунктами Виноградів і с.Онок машина збила велосипедиста. На місце пригоди 
прибула слідчо-оперативна група. 

Працівники поліції встановили, що о 18:20 на автодорозі з м.Виноградова в напрямку с.Онок 27-
річний водій мікроавтобуса «Fоrd Тransit» здійснив наїзд на 69-річного велосипедиста, жителя 
с.В.Комяти. Від отриманих травм пенсіонер помер. 

За фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини, поліція розпочала 
кримінальне провадження. Експертиза засвідчила, що водій мікроавтобуса був тверезий. Машину 
затримано на спецмайданчик. Триває досудове розслідування.     

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

*** 


