
1 
 

Область: Закарпатська 

Місяць: листопад 2016 року 
 

Кількість осіб, що загинули в ДТП: 

За даними Управління безпеки дорожнього руху: 4 

За даними місцевих засобів масової інформації: 7 

 

Дані Управління безпеки дорожнього руху з файлу dtp_11_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: 06.11.2016 

Назва новини: На Закарпатті автомобіль збив на смерть літню жінку 

Посилання на джерело: http://magnolia-tv.com/text-news/2016-11-07/81844-na-zakarpatt-avtomob-l-zbiv-na-
smert-l-tnyu-zh-nku 

Кількість загиблих: 1 

 

http://www.sai.gov.ua/
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Близько 22-ї години вечора поліції Перечина зателефонував чоловік, який повідомив, що він скоїв 
ДТП. 

На місці події працівники поліції встановили, що 43-річний житель Перечинщини, керуючи 
автомобілем «Пежо» здійснив наїзд на пішохода. Потерпіла – 63-річна жителька с. Тур’я Ремети, від 
отриманих травм померла. 

Правоохоронці провели освідування водія – експертиза засвідчила, що він був тверезий. 

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення 
правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). 

В ході досудового розслідування буде встановлено причину та обставини смертельної автопригоди.  

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

Випадок 2: 

Дата ДТП: 07.11.2016 

Назва новини: 
На Закарпатті "ВАЗ" врізався у перешкоду, є загиблі 

Посилання на джерело: 
http://magnolia-tv.com/photo-news/2016-11-08/81921-na-zakarpatt-vaz-vr-
zavsya-u-pereshkodu-zagibl-foto 

Кількість загиблих: 1 
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У Хустському районі, на автодорозі за с.Липча сталася ДТП з потерпілими. 

47-річний житель Хустщини, керуючи автомобілем ВАЗ-2110, не впорався з керуванням і зїхав з 
дороги. На узбіччі машина зіткнулася з деревом, внаслідок чого загинула 61-річна пасажирка 
«десятки». Сам водій відбувся незначними тілесними ушкодженнями. В нього взято кров на 
визначення стану алкогольного сп’яніння. 

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст.286 ч.2 Кримінального кодексу 
України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). 

Слідчі зясовують причину та обставини трагічної аварії. 

Машину затримано на спецмайданчик поліції. 

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

Випадок 3: 

Дата ДТП: 07.11.2016 

Назва новини: 
НА ЗАКАРПАТТІ АВТО ПЕРЕЇХАЛО ПІШОХОДА 

Посилання на джерело: 
http://vsapravda.info/?p=80231 

Кількість загиблих: 1 
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Автомобіль ВАЗ-2109, за кермом якого перебував 25-річний житель с.Терново Тячівського району, 

наїхав на жінку, котра йшла назустріч узбіччям дороги. Від отриманих травм 67-річна потерпіла 

померла. 

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст.286 ч.2 Кримінального кодексу 

України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої). 

Від водія взято кров на визначення стану алкогольного сп’яніння. Машину затримано на 

спецмайданчик поліції. 

 

Випадок 4: 

Дата ДТП: 19.11.2016 

Назва новини: 
У ДТП В УЖГОРОДІ ЗАГИНУВ МОТОЦИКЛІСТ 

Посилання на джерело: 
http://vsapravda.info/?p=80462 

Кількість загиблих: 1 

 

 

19 листопада, близько 14.30 в Ужгороді на вулиці Гагаріна сталася ДТП за участі двох мікроавтобусів 

та мотоцикла. Про це повідомляє УПП міст Ужгород та Мукачево. 

Внаслідок пригоди загинув водій мотоцикла. 

Наразі на місці ДТП працюють судмедексперт та слідчо-оперативна група. Обставини трагічного 

інциденту з’ясовуються. 



5 
 

Випадок 5: 

Дата ДТП: 21.11.2016 

Назва новини: 
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА УЖГОРОДЩИНІ: ЗАГИНУВ ПІШОХІД 

Посилання на джерело: 
http://vsapravda.info/?p=80538 

Кількість загиблих: 1 

 

 

 

21 листопада на в’їзді в Ужгород автомобіль марки «Mercedes Vito» чеської реєстрації збив на 

пішохідному переході людину, потерпілий помер на місці події. 

Слідчо-оперативна група Ужгородського відділення поліції встановила, що водієм автомобіля був 34-

річний мешканець Ужгорода. Пояснити чому він не помітив пішохода, який перетинав дорогу на 

«зебрі», водій не зміг, інформує Відділ комунікаціїполіції Закарпатської області. 

Також зазначається, що правоохоронці встановлюють всі обставини цієї аварії та особу загиблого. 

Водія освідчено, алкоголю в його крові не виявлено. Автомобіль поміщено на спецмайданчик 

Ужгородського відділення поліції. 

Випадок 6: 

Дата ДТП: 25.11.2016 

Назва новини: 
У ДТП НА ЗАКАРПАТТІ ЗАГИНУЛА 18-РІЧНА СТУДЕНТКА ПРИКАРПАТСЬКОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

Посилання на джерело: 
http://vsapravda.info/?p=80596 

Кількість загиблих: 1 
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У ніч з 24-го на 25-те листопада на 18-му році життя трагічно загинула студентка групи Т-22 факультету 
туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Юлія Спасюк. 

Про це повідомляє прес-служба ПНУ: 

“На жаль, перестало битися добре серце світлої, чуйної, життєрадісної молодої людини, в котрому 

вистачало тепла для всіх. За час навчання Юлія запам’яталася сумлінною і відповідальною 

студенткою, добрим товаришем, вона була активною в громадському та культурному житті 

факультету. Світла пам’ять про Юлію залишиться назавжди в наших серцях. 

Ректорат університету, професорсько-викладацький склад і студентський колектив факультету 

туризму глибоко сумують та висловлюють щирі співчуття родині загиблої з приводу непоправної 

втрати. Світла пам’ять”, – йдеться у повідомленні. 

18-річна студентка загинула у ДТП на Закарпатті. Правоохоронці розповідають, аварія трапилася 

вчора вночі на автодорозі Мукачево-Рогатин в смт.Ясіня Рахівського району. 

За інформацією з поліції, близько 00:30 години автомобіль «Шкода Єті», за кермом якого перебувала 

21-річна жителька Львова, зіткнувся на швидкості лівою стороною з металевою опорою 

автомобільного моста. 

Поліція за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило людські жертви, розпочала 

кримінальне провадження. Машину евакуйовано на спец майданчик. У водія взято кров на 

визначення стану алкогольного сп’яніння. 

Випадок 7: 

Дата ДТП: 30.11.2016 

Назва новини: 
ПІД КОЛЕСАМИ ІНОМАРКИ НА ЗАКАРПАТТІ ЗАГИНУВ ПЕНСІОНЕР 

Посилання на джерело: 
http://vsapravda.info/?p=80733 

Кількість загиблих: 1 
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Увечері 30 листопада в смт.В.Бичків Рахівського району внаслідок наїзду автомобіля «Ауді» іноземної 
реєстрації загинув пенсіонер. Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження, машину 
затримано на спецмайданчик поліції 

Близько 19.30 вечора 30 листопада в поліцію м.Рахова надійшло повідомлення про ДТП з 
потерпілими біля АЗС в смт.В.Бичків. На місце події прибула слідчо-оперативна група. 

Як встановили правоохоронці, 34-річний житель с.С.Водяне Рахівськогорайону, керуючи автомобілем 
«Ауді» на чеських номерах, не впорався з керуванням і наїхав на пішохода. Потерпілий – 64-річний 
житель В.Бичкова, від отриманих травм помер в реанімації Рахівської лікарні. 

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження, машину затримано на 
спецмайданчик. У водія взято кров на визначення стану алкогольного спяніння. 

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області 

*** 

 

 

 

 


