Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 02.08.2018 по 09.08.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
4
0
5
3
9
3

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Загорання
1
0
Не ліцензований
1
0
Інше
1
0
ВСЬОГО:
3
0

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовані
0
8
0
8

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
1
0
3
0
0
0
4
0

Травмовані
1
1
0
2

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинули
0
0

Травмовані
0

0
0

0
0

0
0

1

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

Травмовані
7
45
52

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій

Травмовано

Катастрофи
0
0
Аварії:
5
2
- наїзди на сторонніх
5
2
осіб
- пожежі
0
0
- сходи рухомого складу,
0
0
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
5
0
ВСЬОГО:
10
2
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
4
0
діяльність
ДТП на залізничних
0
0
переїздах
Інше
0
0
ВСЬОГО:
4
0
№

Дата і час
скоєння
подій
02.08.2018
04:36

1

02.08.2018
14:40
2

Місце скоєння
подій

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Вітебська обл.,
Водій автобуса Неоплан-Н-1116, здійснюючи перевезення
Оршанський р-н.,
53 пасажирів за міжнародним маршрутом «Київ –
Республіка Білорусь Таллінн», не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя
дороги, де допустив наїзд на перешкоду «електроопору» в
результаті чого відбулось перекидання автобуса на правий
по ходу руху бік
а/д М-15 «ОдесаВодій легкового автомобіля Хонда Сівік не впорався з
Рені», 213 км. + 400 м. керуванням, виїав на смугу зустрічного руху, де допустив
поблизу с.
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.21, водій якого
Утконосівка,
здійснював перевезення пасажирів за маршрутом «Ізмаїл –
Одеської області
Кальчеве».

0
3
3
0
0

0
3
Травмовано
0
0
0
0

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

6 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-6 З вини

Водій
легкового
автомобіля загинув, а
також водій автобусу та
9 пасажирів отримали
тілесні ушкодження.

1-1-10 Не з вини

02.08.2018
09:35
3

4

03.08.2018
10:45

05.08.2018
16:40
5

6

7

06.08.2018
15:06

07.08.2018
05:00

07.08.2018
12:30
8

07.08.2018.
18:30
9

10

07.08.2018
16:00

На перехресті вул.
Поштової та
Одеського шосе
у м. Миколаєві

Водій легкового автомобіля Шевроле-Лачетті не надав
Водії двох легкових
переваги у русі та допустив зіткнення з легковим транспортних засобів та
автомобілем Тойота-Камрі, після чого легковий автомобіль
1 пасажир легкового
Тойота-камрі допустив зіткнення з автобусом Мерседесавтомобіля Шевроле
Бенц-316, водій якого рухався без пасажирів до АЗС.
отримали травми різних
ступенів тяжкості
На 60 км автодороги Водій легкового автомобіля Фольксваген – ЛТ-35 – 9 8 пасажирів легкового
М-02 Кіпті – Глухів – пасадочних місць, здійснюючи перевезення 12 пасажирів
автомобіля отримали
Бачівськ
не впорався з керуванням та допустив перекидання травми різних ступенів
Чернігівської області транспортного засобу
тяжкості
На 21 км автодороги Водій автобуса МАН-11.190, р/н АХ 2314 ЕЕ, здійснюючи Постраждалих не має
М-18 Харків –
перевезення
20
пасажирів
за
регулярним
Сімферополь –
внутрішньообласним маршрутом Харків – Холодна Гора,
Алушта – Ялта
не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і
поблизу м. Піденне
допустив зіткнення з легковим автомобілем Мазда-626
Харківської області
На а/д М-06 поблизу Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц-1824 не
1 пасажир автобуса
с. Чайка,
надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом
отримав тілесні
Київської області
Рута 22А НОВА водій якого здійснював перевезення 8
ушкодження
пасажирів за маршрутом № 903.
На 32 км А/Д КиївВодій автомобіля МАН-TGS-26.400, здійснив наїзд на
Водій автомобіля
Одеса, в напрямку
вантажний автомобіль РЕНО-ПРЕМІУМ, який вимушено
МАН-TGS-26.400
Києва,
зупинився праворуч на проїзній частині..
отримав тілесні
Київської області
ушкодження
На перехрестті вулиць Водій автобуса МАЗ-206086, здійснюючи перевезення 15
Постраждалі відсутні
Київська та
пасажирів за міським маршрутом № 53, виконував маневр
Покровська.
лівого повороту на перехресті, не врахував габарити ТЗ та
у місті Житомирі
спричинив зіткнення з автомобілем ДЕУ-ЛАНОС, який
рухаючись у зустрічному напрямку завершував проїзд
перехрестя.
В с. Лобойківка,
Водій легкового автомобіля АУДІ-А8, виїжджаючи на
2 пасажири автобуса
Петриківського
головну дорогу, не надав перевагу в русі та здійснив
загинули на місці
району,
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-0345, водій якого пригоди, ще водії обох
Дніпропетровської здійснював перевезення 25 пасажирів за маршрутом транспортних засобів та
області
«Дніпро - Каменське». В наслідок ДТП автобус 14 пасажирів автобуса
перекинувся.
отримали травми
На км 57 а/д Н-31
Під час руху вантажного автомобіля ВОЛЬВО-FH 42T,
Постраждалі відсутні
Дніпро – Царичанка – ліцензія та дозвіл на перевезення небезпечних вантажів
Кобеляки –
відсутні, водій якого здійснював перевезення азотної

1-0-3 Не з вини

1-0-8 Не
ліцензований
1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-2 16 Не з вини

1-0-0 Не
ліцензований

11

08.08.2018
11:10

08.08.2018
21:30

12

02.08.2018
07:20
1

03.08.2018
10:25
2

3

4

1

Решетилівка),
Дніпропетровська
область
На вул. 1-го травня
у м. Чернігові
На 31 км автодороги
Т-04-01 Дніпро –
Васильківка –
Покровське –
Гуляйполе – Пологи –
Мелітополь біля
с. Первомайське
Дніпропетровської
області
На зупинці
громадського
транспорту
«Дніпрогрес»
у м. Запоріжжя
На вул. Герасима
Кондратьєва
у м. Сумах

08.08.2018
09:30

На вул. Польовій
у м. Харкові

07.08.2018
10:05

На вул.Смілянської
у м. Черкасах

02.08.2018
21:48

Регіональна філія
«Південно-Західна

кислоти, через розгерметизацію крану стався витік 4 тон
кислоти на проїжджу частину дороги
Під час руху автобуса І-Ван-А07А-30, водій якого
здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 99 відбулося самозагорання транспортного
засобу. Автобус згорів повністю.
Водій легкового автомобіля Опель-Вектра не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-0350Д, водій якого
здійснював регулярні спеціальні перевезення 25 пасажирів
(працівники заводу Інтерпай), після чого автобус з’їхав у
кювет та перекинувся на правий бік

Міський електричний транспорт
Водій тролейбусу ЗиУ-9, здійснюючи перевезення
пасажирів за маршрутом № 11, в результаті технічної
несправності, допустив зіткнення з автобусом МАЗ-203085,
водій якого здійснював перевезення пасажирів за
маршрутом № 18.
Водій вантажного автомобіля не дотримався безпечного
інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
тролейбусом Богдан-Т70117, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 4. Після
зіткнення вантажний автомобіль зник з місця пригоди.
При проїзді стрілочного переводу перший візок трамвая,
водій якого рухався без пасажирів у депо зійшов з рейок,
внаслідок чого відбулося дотичне зіткнення з вантажним
автомобілем Мерседес-Бенц-312
Водій тролейбуса ЗиУ-682, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 8, здійснив екстрене
гальмування внаслідок чого відбулося падіння пасажира
Залізничний транспорт
Поїзд №97 Київ – Ковель (ЧС4 №109) на 16 км ПК10
травмував стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,

Постраждалих не має

1-0-0 Загорання

Водій та 2 пасажири
легкового автомобіля і
12 пасажирів автобуса
отримали травми різних
ступенів тяжкості були
доставлені до лікарні

1-0-15 Не з вини

Пасажир тролейбусу
отримав
тілесні
ушкодження

1-0-1 З вини

Постраждалих не має

1-0-0 Не з вини

Постраждалих не має

1-0-0 Не з вини

Пасажир отримав
травму та був
доставлений до лікарні

1-0-1 Не з вини

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

залізниця», ДН-1 Київ
03.08.2018
00:30
2

3

4

04.08.2018
22:52

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Полтава, перегін
328 км – Шведська
Могила

05.08.2018,
04:05

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
ст. Дукля

06.08.2018
03:36
5

06.08.2018
20:03
6

07.08.2018
01:10
7

8

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне.

07.08.2018,
05:20

швидку допомогу. Затримано поїзди: №97 на 21 хв., №3413
на 23 хв.
Поїзд №6307 Ковель – Червоноград (М62 №1361) зупинився
на 54 км ПК9 з вимогою допоміжного через несправність
локомотива. Надано допоміжний локомотив ЧМЕ3 №2717

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
Поїзд №111 Харків – Львів (ВЛ82м №071) зупинився на 324
км ПК1 через пошкодження струмоприймача внаслідок
несправності контактної мережі (вихід за межі габариту).
Поїзд №3802 (2ТЕ10М №2419) прибув на станцію, далі не
може слідувати через несправність локомотива (вирвало
водяну пробку на лівому турбокомпресорі секції А). Після
закріплення складу поїзда локомотив відчеплено та
відправлено резервом на ст. Христинівка о 04.45.
поїзд №142 (ЧС4 №061) на 86 км ПК 5 застосував екстрене
гальмування для попередження наїзду на стороннього
чоловіка,. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Поїзд
відправився о 04.10 із затримкою на 35 хв.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень перегін
Ірша – Тетерів
Регіональна філія
ст. Покровськ, по телефону поступив анонімний дзвінок, що
«Донецька залізниця», на території вантажного двору станції знайдено 2 гранати та
ДН-2 Лиман
1 міну. Повідомлено: поліцію, ДСНС. Під час огляду
території біля стрілочного переводу №186 виявлено 2 міни та
1 гранату без запалу.
Регіональна філія
Одноколійний перегін Куп’янськ-Вузловий – Курилівка.
«Південна залізниця», Сигналізує хибна зайнятість перегону. Під час огляду
ДН-5 Куп’янськ
виявлено на 1 км ПК10 крадіжку матеріалів ВБК, а саме:
накладки – 4 шт., стикові болти – 8 шт. Перегін закрито для
руху поїздів, відкрито рух о 02.09.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
перегін Бобровиця –
Заворичі

Поїзд із допоміжним
локомотивом прибув
на ст. Сокаль о 1 год.
36 хв. із загальною
затримкою на 1 год. 52
хв.
.Поїзд відправився із
загальною затримкою
на 1 год. 47 хв.
Затримка поїзда
№3802 складає більше
2 год.

1-0-0 Інцидент

наїзд уникнути не
вдалося смертельно
травмовано чоловіка
25 років

1-1-0 Аварія

О 22.05 вибухові
пристрої розміновано,
загрози безпеці немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзд №45
на 39 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №6903 прибув
Поїзд №6903 Носівка – Дарниця (ЕД9м №100) через
на ст. Дарниця із
несправність електропоїзда прибув на ст. Заворичі із
затримкою на 1 год. 36
затримкою на 19 хв., зупинявся біля вхідного світлофора ст.
хв. По впливу
Бобрик та на ст. Бобрик, прибув на ст. Дарниця із затримкою
затримано поїзди: №65
на 1 год. 36 хв
на 18 хв., №6905 на 50

1-0-0 Інцидент

хв., №6907 на 35 хв.,
№6909 на 15 хв..

9

10

11

12

07.08.2018,
10:02

07.08.2018
17:28

07.08.2018
19:03

08.08.2018,
00:25
08.08.2018,
17.14-17.28

13

08.08.2018,
22:40
14

1

08.08.2018
18:40

Поїздом №725 Харків – Київ (HRCS2 №009) травмовано
Травмовано
стороннього чоловіка – Ребрик М.М., 1934 р.н, мешканець с.
стороннього чоловіка.
Кибинці.
Постраждалого
швидкою
допомогою
Поїзд №725 затримано
госпіталізовано в районну лікарню м. Миргород із закритою
на 19 хв.
черепно-мозковою травмою та переломом кісток таза.
Поїзд №376 Херсон – Харків (2ТЕ10УТ №0070) затримано
Регіональна філія
поліцією на відправлення на 40 хв. через стороннього Поїзд №376 затримано
«Одеська залізниця»,
громадянина Лелеко Ю.Н., 51 рік, що знаходився у стані
поліцією на
ДН-4 Херсон, ст.
алкогольного сп’яніння та, намагаючись сісти без квитка у відправлення на 40 хв
Миколаїв
вагон №8 (04314183), вдарив провідника
Поїзд №2824 (ВЛ80 №572) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога-1» у 29 рух. од., 4 вісь, права
сторона, вагон №95630711 (Україна, вантаж – зерно) – нагрів
Регіональна філія
Поїзд №2824
букси. Після огляду ТЧМ заявлено про відчеплення вагона.
«Львівська залізниця»,
відправлено о 21.48 із
Після відчеплення вагона поїзд готовий до відправлення о
ДН-3 Рівне, ст.
затримкою на 2 год. 45
20.40. Поїзд відправлено о 21.48 із затримкою на 2 год. 45 хв.
Кам’яниця-Волинська
хв.
через відсутність варіантної нитки по впливу «вікна» на
перегоні Дубно – Озеряни непарна колія та пропуск поїздів:
№706, №743.
Поїзд відправився о
Регіональна філія
Машиніст поїзда №67 Київ – Варшава (ЧС4 №109) на 276 км
00.40 із затримкою на
«Львівська залізниця», ПК7 застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду
15 хв. Потерпілих
ДН-3 Рівне, ст. Олика на велосипед, що лежав на колії. Наїзду запобігти не вдалося.
немає
Регіональна філія
поїзд №763 Київ – Одеса (ЧС4 №205) на 916 км ПК4 Травмовано сторонню
«Південно-Західна
перегону смертельно травмував сторонню жінку похилого
особу.
залізниця», ДН-1 Київ. віку. Повідомлено: швидку допомогу, поліцію. Особа та Поїзд затримано на 15
перегін Сорочий Брід – обставини з’ясовуються.
хв.
Фастів
Регіональна філія
Поїздом №6056 Львів – Сокаль (ДР1А №216) на 28 км ПК2.
травмовано
«Львівська
Затримки поїзда немає. Повідомлено: швидка допомога, стороннього чоловіка,
залізниця», ДН-1
поліція.
якого госпіталізовано
Львів перегін
в Червоноградську
Соснівка – Гірник
міську лікарню
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Кибинці.

Порт Ольвія,
причал № 6, (між

Морський та річковий транспорт
Під час швартування т/х «Rimeo» прапор – Панама, Загиблих, поранених
судновласник – Rial Shipping Corporation LTD, до пр.№ 6 та забруднення

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

причальними тумбами
№ 65 та № 66)

сталося жорстке торкання правого борту судна до кранцевого навколишнього
захисту причалу, в районі причальних тумб № 65 та № 66.
середовища не має.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

