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Область: Закарпатська 

Місяць: грудень 2016 року 
 

Кількість осіб, що загинули в ДТП: 

За даними Управління безпеки дорожнього руху: 1 

За даними місцевих засобів масової інформації: 4 

 

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 місцеви хінтернет-ЗМІ за ключовими словами "ДТП", 

"загинув", "загинула": 

Випадок 1: 

Дата ДТП: 15.12.2016 

Назва новини: На Закарпатті під час ДТП жахливо загинула літня жінка 

Посилання на джерело: http://magnolia-tv.com/text-news/2016-12-16/83813-na-zakarpatt-p-d-chas-dtp-zhakhlivo-
zaginula-l-tnya-zh-nka 

Кількість загиблих: 1 

 

http://www.sai.gov.ua/
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Напередодні, ввечері, до Хустської поліції надійшло повідомлення про те, що в с.Забрідь Хустського 
району машина збила жінку. 

Встановлено, що 37-річний житель с.Вільшани, керуючи автомобілем «Mercedes Vito», через погану 
видимість допустив наїзд на жінку, яка саме переходила дорогу. Водій одразу ж на власному авто 
доставив жінку до лікарні для надання їй медичної допомоги. Лікарі зробили все можливе, проте 
врятувати жінку не вдалося. 

Від отриманих травм 62-річна потерпіла, жителька с.Драгово, померла. 

За даним фактом в поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу 
України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). 

Автомобіль поміщено на спецмайданчик відділу поліції. Експертиза засвідчила, що водій був 
тверезим. 

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

Випадок 2: 

Дата ДТП: 21.12.2016 

Назва новини: 
На Закарпатті через власну необачність жахливо загинув тракторист 

Посилання на джерело: 
http://magnolia-tv.com/text-news/2016-12-22/84071-na-zakarpatt-cherez-vlasnu-
neobachn-st-zhakhlivo-zaginuv-traktorist 

Кількість загиблих: 1 
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Поліція розпочала рослідування за фактом загибелі 51-річного тракториста в урочищі Дулятин 
Свалявського району. 

Вчора, 21 грудня, в урочищі села Березинка Свалявського району 51-річний мешканець Міжгірщини 
під час ремонту трактора з власної необережності потрапив під гусениці машини. Внаслідок  цього 
нещасного випадку потерпілий отримав травми несумісні з життям – тракторист загинув на місці 
подіі. 

Машину поміщено на спецмайданчик Свалявського відділення поліції. 

Поліція за даним фактом розпочала кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального 
кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть 
потерпілого, в ході якого з'ясує всі обставини та причини загибелі тракториста. 

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

Випадок 3: 

Дата ДТП: 28.12.2016 

Назва новини: 
На Закарпатті поліція затримала винуватця смертельної ДТП 

Посилання на джерело: 
http://magnolia-tv.com/photo-news/2016-12-29/84411-na-zakarpatt-pol-ts-ya-
zatrimala-vinuvattsya-smertelno-dtp-foto 

Кількість загиблих: 1 
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Напередодні в с.Біла Церква Рахівського району автомобіль «Фольксваген Пассат» іноземної 

реєстрації зіткнувся з припаркованим на дорозі ЗІЛом. 

Внаслідок ДТП загинув 39-річний власник вантажівки.  

Трагедія сталася вчора ввечері в с.Біла Церква Рахівського району. Місцевий 39-річний мешканець 

прикрашав центральну вулицю села новорічними гірляндами. Аби дістатися з гірляндами на 

електричний стовп, чоловік вилазив на кабіну свого автомобіля ЗІЛ, який припаркував на проїжджій 

частині дороги. І треба ж було такому статися, що саме в цей момент наїхав інший автомобіль. 

На швидкості ззаду у вантажівку врізався автомобіль «Фольксваген Пассат» іноземної реєстрації, за 

кермом якого перебував 42-річний житель с.Луг. Водій не помітив вчасно перешкоду на дорозі й не 

встиг зреагувати. Також є підозра, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

Потерпілий в цей час стояв біля своєї вантажівки й вкручував лампи в гірлянди, тож удар машини 

прийшовся на нього. Від отриманих травм чоловік помер у кареті «швидкої». 

За фактом смертельної ДТП поліція розпочала кримінальне провадження. Винуватця трагедії 

затримано в порядку ст.208 КПК й поміщено в ІТТ. У нього також взято кров на визначення стану 

алкогольного сп’яніння. 

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

Випадок 4: 

Дата ДТП: 30.12.2016 

Назва новини: 
НА ЗАКАРПАТТІ У ДТП ЗАГИНУВ ПІШОХІД 

Посилання на джерело: 
http://vsapravda.info/?p=81419 

Кількість загиблих: 1 
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Вночі на дорозі Київ-Чоп автівка насмерть збила людину. Від отриманих травм чоловік помер 

Як повідомляють у поліції області, сьогодні вночі на 102 надійшло повідомлення про ДТП з 

потерпілими на автодорозі Київ-Чоп у Воловецькому районі. Про це повідомив сам водій, який скоїв 

наїзд на пішохода. На місце події прибула слідчо-оперативна група. 

Як встановили правоохоронці, трагедія сталася після опівночі на трасі Київ-Чоп у с.Тишів 

Воловецького району. Водій мікроавтобуса «Мерседес Спрінтер», 52-річний житель Івано-

Франківської області, рухаючись у напрямку м.Львова, скоїв наїзд на пішохода, 44-річного жителя 

Тишова. Водій каже, що потерпілий несподівано вибіг на дорогу, а він не встиг вчасно зреагувати. Від 

отриманих травм чоловік помер. 

Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження. Машину затримано на 

спецмайданчик. Водія направлено на медосвідчення на визначення стану алкогольного сп’яніння. 

Причину та обставини трагічної ДТП з’ясовують слідчі. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 


