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Шановна пані Олено!

На виконання Вашого запиту від 22.10.2019 інформуємо Вас, що 
протягом 9 місяців 2019 року за участю дітей трапилось 127 ДТП, протягом
2018 року -  132 ДТП, в результати яких травмовано: за 9 місяців 2019 року -  
105 дітей, а протягом 2018 року -  110 дітей; загинуло протягом 9 місяців
2019 року -  2 дитини, а протягом 2018 року - 8 дітей.

Моніторингом наявної інформації щодо ДТП за участі дітей було 
встановлено, що внаслідок ДТП загинули та отримали травми діти як 
учасники таких категорій та такої кількості:

Померли внаслідок ДТП діти по категоріях, як учасники:
- діти пішоходи -  за 9 місяців 2019 -  1 (2018 рік - 4);
- діти велосипедисти -  за 9 місяців 2019- 1 (2018 рік - 0);
- діти пасажири -  за 9 місяців 2019-0 (2018 рік - 3);
- діти водії -  за 9 місяців 2019-0 (2018 рік - 1);
Травмовано внаслідок ДТП діти по категоріях, як учасники:
- діти пішоходи -  за 9 місяців 2019-31 (2018 рік - 38);
- діти велосипедисти -  за 9 місяців 2019-4  (2018 рік - 6);
- діти пасажири -  за 9 місяців 2019-56 (2018 рік - 58);
- діти водії -  за 9 місяців 2019- 14 (2018 рік - 8).

До Єдиного реєстру досудових розслідувань протягом 9 місяців 2019 
року за ч.І, ч.2 статті 286 Кримінального кодексу України внесено 18 
повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей, а протягом
2018 року -  27.

З числа кримінальних проваджень, що зареєстровані протягом 9 місяців
2019 року до суду з обвинувальним актом скеровано матеріали по 3-х КП, а 
саме: 12019070120000666; 12019070110000369; 12019070070000318. Із числа 
зареєстрованих протягом 2018 року до суду з обвинувальним актом



скеровано матеріали по 9-ти КП, зокрема: 12018070000000148;

12018070110000290; 12018070150000637.
Із 127-ми скоєних ДТП за участю дітей протягом 9 місяців 2019 року 

12 скоєно водіями, які перебували у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що 
знижують увагу та швидкість реакції, а протягом 2018 року із 132-х ДТП за 
участі дітей 9 ДТП скоєно водіями у стані сп’яніння.

12018070120000460; 12018070120000833;
012018070120001128; 12018070000000124;

12018070120000729;
12018070180000276;

З повагою,
начальник Роман УС

Іван Столець 
тел. 068-557-43-58


