Область: Чернівецька
Місяць: вересень 2016 року
Кількість осіб, що загинули в ДТП:
За даними Управління безпеки дорожнього руху::
За даними місцевих засобів масової інформації:

2
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Дані Управління безпеки дорожнього руху:з файлу dtp_09_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:

08.09.2016

Назва новини:

Травмований на проспекті пішохід помер

Посилання на джерело:

http://molbuk.ua/chernovtsy_news/115269-travmovanyy-na-prospekti-pishokhidpomer.html

Кількість загиблих:

1

1

У Чернівцях внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід. Аварія трапилася 8 вересня
близько 19 години на проспекті Незалежності обласного центру. Винуватця ДТП поліція затримала.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції в Чернівецькій області.
28-річний мешканець Чернівців, керуючи автомобілем "Опель" на пішохідному переході допустив
наїзд на 29-річного чернівчанина. У наслідок ДТП потерпілого із численними тілесними
ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги. Під час надання
медичної допомоги молодий чоловік помер.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ст. 286 (Порушення правил
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними
засобами) Кримінального кодексу України. Водія автомобіля затримано у порядку ст. 208
Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Випадок 2:
Дата ДТП:

11.09.2016

Назва новини:

У Чагрі Глибоцького району сталась жахлива аварія

Посилання на джерело:
Кількість загиблих:

http://www.chas.cv.ua/34737-u-chagr-glibockogo-rayonu-stalas-zhahliva-avarya.html
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Вчора, 11 вересня у селі Чагор Глибоцького району автомобіль марки «Opel Combo» на шаленій
швидкості збив людину на пішохідному переході. Аварія сталася близько 21-ї години вечора.
Як розповідають очевидці аварії, чоловік вийшов зі свого авта і переходив дорогу, і тут на нього
налетіла автівка, яка мчала на шаленій швидкості. Від потужного удару постраждалого підкинуло на
висоту близько п’яти метрів, після чого він упав обличчям до асфальту. Обличчя чоловіка настільки
спотворилось, що ні розпізнати людину, ні навіть визначити, якого вона віку, було неможливо.
Внаслідок отриманих травм потерпілий помер через 2 години після аварїї.
Цю дорогу (міжнародна траса, що веде до кордону) у Чагрі та прилеглих селах називають «дорогою
смерті» - уздовж неї на знак трагічних смертей встановлено безліч вінків. Тільки на зазначеному
пішохідному переході впродовж останнього часу загинуло вже п’ятеро осіб.
На місці події працювала поліція. Наразі ведеться розслідування задля встановлення причин ДТП.
За словами працівників поліції, водій автівки був тверезим, а ділянка дороги, де трапилась ДТП, не
освітлювалась, тому можна припустити, що водій не побачив пішохода.
Випадок 3:
Дата ДТП:

15.09.2016

Назва новини:

СМЕРТЕЛЬНЕ ДТП НА БУКОВИНІ: ЗАГИНУВ ПІШОХІД

Посилання на джерело:
Кількість загиблих:

http://www.putyla.in.ua/smertelne-dtp-na-bukovyni-zagynuv-pishohid/
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася 11 вересня близько 20.00 неподалік села Коровія
Глибоцького району. За даним фактом розпочате кримінальне провадження, повідомляє сайт
БУКОВИНСЬКА ОКРУГА
29-річний чернівчанин, керуючи автомобілем «Опель Комбо» на автодорозі сполучення «ДомановеКовель-Чернівці-Тереблече» неподалік села КоровіяГлибоцького району, не врахував дорожню
обстановку та на пішохідному переході допустив наїзд на 60-річного мешканця села Коровія.
Внаслідок ДТП чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.
За висновками експертизи водій за кермом був тверезим.
Відомості про даний факт внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою
кваліфікацією ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
У рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз з метою
встановлення всіх обставин ДТП.

Випадок 4:
Дата ДТП:

29.09.2016

Назва новини:

У Чернівцях автівка на смерть збила двірника

Посилання на джерело:

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2092279-u-cernivcah-avtivka-nasmert-zbiladvirnika.html
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Кількість загиблих:

1

У четвер зранку, 29 вересня, загинув двірник, який прибирав сміття на вулиці в Чернівцях. Його збила
машина.
Про це на початку сесії міської ради повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук,
інформує кореспондент Укрінформу.
У прес-службі Національної поліції у Чернівецькій області повідомили, що цього ранку, коли ще тільки
починало світати, водія, причетного до ДТП, фарами засліпила зустрічна машина. Через
дезорієнтування він збив двірника, який саме підмітав вулицю. Сталося трагічне ДТП навпроти
обласної лікарні швидкої медичної допомоги.
"Водій самостійно викликав усі рятувальні служби. З місця пригоди не втікав. Зараз він добровільно
перебуває у поліції. У водія взяли забір крові, аби визначити, чи перебував він у стані алкогольного
сп'яніння. За попередніми даними, водій був тверезим. Наразі на громадянина склали протокол за ст.
286 ч. 2," - повідомили у поліції.
***
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