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

7
9

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:

02.10.2016

Назва новини:

У Зборові зіткнулись автобус та мотоцикл - загинула людина

Посилання на джерело:

https://te.20minut.ua/DTP/u-zborovi-zitknulis-avtobus-ta-mototsikl---zaginulalyudina-10548792.html
1

Кількість загиблих:

1

Пасажирський автобус "Богдан", який був не на маршруті, зіткнувся з мотоциклом Honda.

20-річний пасажир мотоцикла помер від отриманих травм у машині швидкої, водій мотоцикла
отримав травми, повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА.
Випадок 2:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

05.10.2016
На Тернопільщині у ДТП загинув водій вантажівки

https://te.20minut.ua/DTP/na-ternopilschini-u-dtp-zaginuv-vodiy-vantazhivki10550080.html
1

2

Житель Підволочиська, керуючи вантажним автомобілем марки “Іффа В 50″, перевозив вантаж, а
саме обрізані дошки.
На автодорозі Мишковичі - Дружба в напрямку Тернополя між селищем Микулинці та селом Воля,
їдучи згори, чоловік не впорався із керуванням та з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся.
В результаті автопригоди водій отримав травми несумісні з життям. Автомобіль помістили на
арештмайданчик.
Триває слідство відповідно до статті 285 частини 2 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього
руху, що спричинили смерть, повідомляє "Досьє 102".
Випадок 3:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

11.10.2016
На Микулинецькій смертельна ДТП: загинув батько з сином
https://te.20minut.ua/DTP/na-mikulinetskiy-smertelne-dtp-zaginulo-dvoelyudini-10551092.html
2

Аварія сталась у Тернополі біля Микулинецького цвинтаря у вівторок, 11 жовтня, близько 8.10.
Зіткнулись Volkswagen Passat та "Таврія Пікап". Внаслідок ДТП загинув батько з сином.
“Таврія Пікап” виїжджала із заправки "ОККО", що на вул Микулинецькій, 40-Б, у бік вул. Острозького і
не надала перевагу в русі. У той же час на швидкості Volkswagen Passat прямував попри заправку в
бік “Ватри”. Як результат, чорний Volkswagen влетів у лівий бік вітчизняного авто, — розповідає один
з патрульних поліції. — Унаслідок удару водій “Таврії” загинув одразу після зіткнення. Проте пасажир,
що був разом із ним, ще деякий час залишався живий.

3

Одразу після прибуття патрульних на місце ДТП прибули дві машини швидкої допомоги. Лікарі
докладали всі зусилля для того, щоб врятувати пасажира “Таврії”.

Але його травми були несумісні з життям, — каже лікар однієї зі швидких, що прибули на місце аварії.
— В обох чоловіків, що їхали в “Таврії”, не було жодної цілої кістки. Такий був сильний боковий удар
зліва. На жаль, ми не змогли врятувати пасажира “Таврії”.
У "Таврії" перебували батько з сином, повідомили у прес-службі Патрульної поліції Тернополя. Батько
- 1958 року народження, син - 1988 року народження.

35 річного водія Volkswagen шпиталізували. За попередніми даними, у нього струс головного мозку та
пошкодження правого колінного суглобу та правої кисті.

Зіткнення було настільки сильне, що патрульним довелося розтягувати автомобілі для того, щоб
врятувати з біди людей, — коментує очевидець аварії тернополянин Василь. - Аварія сталася
приблизно о 8:10.
Патрульні охороняють місце події. На місці працює слідчо-оперативна група.

Випадок 4:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

13.10.2016
На Тернопільщині автобус смертельно травмував чоловіка

https://te.20minut.ua/DTP/na-ternopilschini-avtobus-smertelno-travmuvavcholovika-10552002.html
1

4

Аварія трапилась на Збаражчині 13 жовтня близько 6.30. Під колеса автобуса BAZ потрапив 61-річний
пенсіонер.
На лінію “102″ про аварію повідомив сам водій транспорту. На місце автопригоди виїжджала слідчооперативна група.
Потерпілий йшов проїжджою частиною у напрямку руху транспорту, стверджують експерти. Він був
одягнутий у темний одяг і водій не помітив його на дорозі. Траса освітлена частково ліхтарями,
встановленими на території автозаправної станції.
Кермувальник автобусу пройшов медогляд, який показав, що на момент ДТП він був тверезий.
Слідчі встановлюють причину аварії, але одна версій – складні погодні умови, дощ та погана
видимість на дорозі, повідомляє "Досьє 102".
Випадок 5:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

18.10.2016
На пішохідному переході автобус насмерть збив 75-річну тернополянку
https://te.20minut.ua/DTP/na-pishohidnomu-perehodi-avtobus-nasmert-zbiv75-richnu-ternopolyanku-10553328.html
1

У Смиківцях, поблизу Тернополя, на освітлюваному пішохідному переході туристичний автобус збив
людину насмерть. Про це на власній сторінці у «Фейсбук» повідомила тернополянка Катерина Бойко.
- Бачила на власні очі патрульних, які обгородили місце ДТП стрічкою, автобус на польській реєстрації
та силует на асфальті, обведений крейдою з калюжами крові, - пише жінка.
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У секторі комунікації головного управління нацполіції в області інформацію підтвердили. Та
повідомили, що під колесами рейсового автобуса загинула жінка. Чоловік, який був разом з нею, - не
постраждав.
О 19.50 18 жовтня на лінію 102 поступило повідомлення від жителя м. Львів про ДТП з потерпілими у
с. Смиківці Тернопільського району, - підтвердив начальник сектору комунікації головного управління
нацполіції в області Сергій Крета. - На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також група з
розслідувань ДТП головного управління.
На місці події встановили: водій рейсового автобуса «Одеса-Варшава» марки «Мерседес-Бенц»,
рухаючись в напрямку Тернополя, допустив наїзд на пішохода.
75-річна тернополянка переходила дорогу у межах нерегульованого пішохідного переходу, повідомив Сергій Крета. - Від отриманих травм жінка померла на місці пригоди.
Випадок 6:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:

Кількість загиблих:

19.10.2016
Чоловік, який впав з воза, за кілька днів помер у реанімації

https://te.20minut.ua/DTP/cholovik-yakiy-vpav-z-voza-za-kilka-dniv-pomer-ureanimatsiyi-10554721.html
1

Після падіння з гужової підводи до райлікарні госпіталізували 56-річного жителя села Футори
Зборівського району 19 жовтня.
Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, кому невідомої етіології, загальне
переохолодження, садно надбрівної ділянки.
Чоловік помер у реанімації 22 жовтня, повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА.
6

Випадок 7:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:
Кількість загиблих:

28.10.2016
На Теребовлянщині у ДТП загинув чоловік
https://te.20minut.ua/DTP/na-terebovlyanschini-u-dtp-zaginuv-cholovik10556529.html

1

Аварія трапилась у смт Дружба на Теребовлянщині 28 жовтня. Водій автомобіля "ВАЗ 21099" на
автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці в смт.Дружба під час маневру обгону не впорався з
керуванням, виїхав на узбіччя та перекинувся.
Такий маневр коштував водієві життя. Він загинув на місці автопригоди.
Випадок 8:
Дата ДТП:
Назва новини:
Посилання на джерело:
Кількість загиблих:

31.10.2016
Біля перехрестя на Чистилів збили людину
https://te.20minut.ua/DTP/bilya-perehrestya-na-chistiliv-zbili-lyudinu-10557049.html

1

7

Смертельна аварія трапилась поблизу Тернополя у понеділок, 31 жовтня. Іномарка на темній вулиці
збила 58-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці.
- Бачив, як людина лежала накрита біля узбіччя, - повідомив редакцію "20 хвилин" читач Андрій. Поруч стояло багато автомобілів і дві автівки поліцейських.
ДТП трапилась 31 жовтня близько 20.00 при виїзді з с. Біла - в напрямку Чистилова, повідомили в
управлінні превентивної діяльності головного управління нацполіції в області.
- Пішохід рухався проїжджою частиною в напрямку Чистилова, - розповів т.в.о. заступника начальника
управління превентивної діяльності Володимир Зигрій. - В тому ж напрямку рухався й водій
"Фольксвагена". Іномарка збила людину. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
***

8

