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ШШітнт СёрШ!

До слідчого управління ГУ НП в Одеській області надійшов інформаційний 
запит про надання інформації щодо ДТП, яка мала місце 09.03.2017 року на 
регульованому перехресті вул. Ак. Сахарова та вул. Ак. Заболотного в 
СуВОрбВсЬКШу p-ні М. ОДЄШІ.

За даним фактом ДТП відомості про кримінальне правопорушення, 
відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань 10 березня 2017 року за № 12017160000000212, за ознаками 
ч. 2 ст. 286 КК України.

ДЬсуДбШШ рбЗсЛІдуваййЙМ вРтайбВЛенЬ, йЮ 09.03.2017 року йрйбЛйЗйб Q 
17.10 годині на регульованому перехресті вул. Ак. Сахарова та вул. Ак. Заболотного 
в Суворовському p-ні м. Одеси сталася ДТП, а саме: по вул. Ак. Сахарова з боку вул. 
Висоцького у напрямку вул. Марсельська рухався автомобіль «HYUNDAI 
SONATA», р/н «АН 4659 КВ», під керуванням водія Воскресова В.Є., який під час 
вйконаййй маневру повороту ліворуч на перехресті із вуй. АК. Заболотного допустив 
зіткнення із мотоциклом «HONDA СВ 600 F», р/н «ВН 6602 АА» під керуванням 
водія Лазарева О.В., який рухався у зустрічному напрямку. В результаті ДТП водій 
Лазарев О.В. від отриманих травм загинув в ООКЛ.

У кримінальному провадженні призначені: автотехнічні експертизи з 
дЬШйДжёййй технічного сШйу транспортних засобів; трайШбртйб-ТраОойОґійна
експертиза з метою встановлення місця зіткнення, розташування транспортних 
засобів, відносно ширини проїзної частини в момент зіткнення; автотехнічна 
експертиза, з метою встановлення швидкості руху транспортних засобів перед 
зіткненням; судово-медична експертиза з метою встановлення причини смерті водія
мотбЦЙКЛу; Вйзнайі пбтбрйіЛймй та ДШйтані бЛйЗьКі рбдййі зйґйбЛбШ; МШйбВЛШі 
та допитані очевидці ДТП; вилучено відеозапис з відеореєстратора, на якому 
зафіксована подія ДТП. Запис на цифровому носієві визнано речовим доказом та 
долучено до провадження; призначена автотехнічна експертиза з дослідження 
обставин та механізму ДТП, з метою встановлення: дії якого із учасників пригоди 
перебувають у прямому причинному Зв’язку ІЗ ДТП; отримана ійфбрмацій ІЗ КП 
«СМЕП» про режими роботи світлофорів, розстановку дорожніх знаків, розмітки на 
даному перехресті.

На даний час досудове слідство триває.
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