Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 06.09.2018 по 13.09.2018
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
14
0
7
0
21
0

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Загорання
0
0
Не ліцензований
2
7
Інше
0
0
ВСЬОГО:
2
7
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
1
0
0
0
0
0
1
0

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
Катастрофи
Аварії:
- наїзди на сторонніх
осіб
- пожежі
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

Травмовані
6
9
15
Травмовані
0
11
0
11
Травмовані
0
0
0
0
Травмовано

0
11

0
6

0
1

7
0

6
0

1
0

4

0

2

1
12

0
6

0
3

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

06.09.2018
07:10

На 26 км автодороги
Н-16 Золотоноша –
Черкаси – Сміла –
Умань
у м. Черкаси

06.09.2018
07:45

На вул.
Благовіщенської
у м. Харкові

06.09.2018
12:50

06.09.2018
09:50

На Кресівської дамбі
у м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська
область
На вул. Чкалова
у м. Харкові

5

06.09.2018
15:40

На вул. Перемоги
у м. Житомирі

6

06.09.2018
13:55

На вул. Шевченка
у м. Тетерівка,
Житомирської

1

2

3

4

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

8

0

0

1

0

1

0
9

0
0

0
1

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-316,
здійснюючи 1 пасажир автобуса
перевезення 18 пасажирів за нерегулярним маршрутом
Фольксваген
Київ – Кривий Ріг, не дотримався безпечного інтервалу
отримав травми
руху та допустив дотичне зіткнення з автобусом
Фольксваген-ЛТ-35, водій якого здійснював перевезення
18 пасажирів за регулярним маршрутом Київ – Чигирин
Водій
автобуса
Івеко-Пегасо-95Е18,
здійснюючи Постраждалі відсутні
перевезення 4 пасажирів за приміським маршрутом
«Харків – Первомайський», не дотримався безпечного
інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем КІА-СОУЛ
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц не впорався з
3 пасажира автобуса
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
отримали травми
зіткнення з автобусом БАЗ-2215, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 298
Водій автобуса І-Ван-А07А30, здійснюючи перевезення Постраждалі відсутні
20 пасажирів за міським маршрутом № 263, не
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху,
допустив зіткнення з легковим автомобілем ШкодаОктавія
Під час руху автобуса Рута-22, водій якого здійснював Постраждалі відсутні
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 23
через технічну несправність відпало заднє праве колесо
Водій автобуса Рута-22, здійснюючи перевезення 15 Постраждалі відсутні
пасажирів за приміським маршрутом Житомир –
Деніши не дотримався безпечного інтервалу руху та

Попередня
причина
пригоди
1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-0-3 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини
1-0-0 З вини

області
07.09.2018
08:00

На пр-ті Гагаріна
у м. Харкові

07.09.2018
21:40

На перехресті вул.
Харківських Дивізій
та вул. Ньютона
у м. Харкові
На 156 км а/д Н-10
Стрий-Чернівці
об’їздна м. Коломия,
Івано-Франківської
області

7

8

07.09.2018
15:28
9

08.09.2018
17:40

На вул. Будного
у м. Тернополі

08.09.2018
18:50

На вул. Сумської
у м. Харкові

08.09.2018
19:50

На вул. Фонтанської
дорозі
у м. Одесі

09.09.2018
23:00

На вул. Білопільській
Шлях,
у м. Сумах
Поблизу с. Низи
автордороги м.

10

11

12

13
14

09.09.2018
10:30

допустив дотичне зіткнення з легковим автомобілем
Фіат-Скудо
Водій
автобуса
I-ВAН
A07A1-30,
здійснюючи
перевезення 6 пасажирів за міським маршрутом № 123
«ст. м. Проспект Гагаріна – Комсомольське озеро», не
дотримався безпечного бокового інтервалу допустив
зіткнення з легковим автомобілем Шкода-Октавія
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107 надав переваги у русі
під час маневру повороту ліворуч, автобуса БАЗ-А079,
водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 304 «ст. Рогань – майдан Сергіївський»
Водій легкового автомобіля Рено-Меган виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з вантажопасажирським автомобілем Мерседес-Бенц-316

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Водій та 3 пасажири
Рено-Меган загинули,
водій Мерседес-Бенц316 та 6 його
пасажирів отримали
травми
Водій легкового автомобіля-таксі Шевроле-Лачетті, 2 пасажири легкового
здійснюючи перевезення 2 пасажирів за міським
автомобіля Маздамаршрутом, не дотримався безпечної дистанції та 626 отримали травми
швидкості руху, допустив попутне зіткнення з легковим
автомобілем Мітсубіші-Паджеро, який зупинився на
світлофорі. Після чого легковий автомобіль Мазда-626
допустив зіткнення з легковим автомобілем-таксі
Шевроле-Лачетті
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 5 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 78, недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив бокове зіткнення
з легковим автомобілем ВАЗ-11193
Водій легкового автомобіля БМВ-525 проігнорував
3 пішохода від
забороняючий сигнал світлофора допустив зіткнення з
отриманих травм
легковим автомобілем Шкода-Октавія. Після чого
загинули на місці
автомобіль БМВ-525 виїхав на пішохідну зону та здійснив
пригоди, ще 4
наїзд на 7 пішоходів.
отримали травми
Водій автобуса Рута-25, рухаючись без пасажирів не за Постраждалі відсутні
маршрутом, заїжджаючи на АЗС допустив бокове
зіткнення з легковим автомобілем Фольксваген-Пассат
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Пассат не
Водій легкового
впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного смугу,
автомобіля, водій

1-4-7 Не
ліцензований

1-0-2 З вини

1-0-0 З вини

1-3-4 Не
ліцензовані

1-0-0 З вини
1-0-3 Не з вини

15

07.09.2018
07:10

10.09.2018
15:30

На 330 км
а/д «Київ-Чоп»,
Рівненська області

10.09.2018
10:15

На перехресті вулиць
Крушельницької та
Бендери
у м. Рівному
На 323 автодороги М06 Київ – Чоп,
Рівненської області

16

17

18

19

Горишні Плавні м. Кременчук,
Полтавської області
На вул. Красній
у с. Борівське,
Луганської області

11.09.2018
13:45

11.09.2018
14:50

На вул.
Маломясницької
у м. Харкові

11.09.2018
15:00

На а/д «Донецьк –
Красногорівка –
Мар`їнка –
Старомлинівка»
40 км. + 400 м.,
Донецької області

12.09.2018
14:50

На вул. Юнацькій
у м. Харкові

11.09.2018
16:03

На вул.
Привокзальній,

20

21

22

де допустив зіткнення з автобусом І-Ван, водій якого
здійснював перевезення за маршрутом «Горишні Плавні Черкаси»
Під час здійснення перевезень 15 пасажирів автобусом РутаА0483, за внутрішньообласним маршрутом «Боброве –
Сєвєродонецьк АС», пасажир сидячи на сидінні втратив
рівновагу, впав в салоні автобуса та отримав травми
Водій автобуса Мерседес-Бенц, здійснюючи перевезення
12 пасажирів за маршрутом «Рівне - Мала Мощаниця»,
не дотримався безпечної дистанції та швидкості
допустив зіткнення з легковим автомобілем ШкодаРапід
Водій легкового автомобіля Шкода-Фабія не надав переваги
у русі та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14,
водій якого здійснював перевезення 19 пасажирів за
регулярним внутрішньо обласним маршрутом Рівне – Нова
Водій
вантажного
автомобіля
Рено-Преміум,
у стані алкогольного сп’яніння не впорався з
керуванням та допустив перекидання транспортного
засобу
Водій автобуса Атаман-А09306, здійснюючи перевезення
15 пасажирів за приміським маршрутом № 1605, не
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив
дотичне зіткнення з легковим автомобілем Рено-Кліо
Під час руху автобуса БАЗ-А079.24, водій якого
здійснював перевезення пасажирів за внутрішньо
обласним маршрутом «Маріуполь АС – Слов`янськ АС»,
на прямій ділянці дороги, по причині технічної
несправності (лопнула ліва передня корінна ресора), не
впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного
руху, де здійснив перекидання на ліву по ходу руху
сторону
Водій невстановленого вантажного автомобіля внаслідок
недотримання бокового інтервалу руху допустив зіткнення з
автобусом І-ВАН-A07A-30, водій якого рухався без
пасажирів та здійснював перевезення міським маршрутом
№ 218е «Майдан Конституції – вул. Василевської Ванди»
Під час руху автобуса Рута-25 СПГ, водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів за міським

автобуса та його
пасажир отримали
травми
Пасажир отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

3 пасажири автобуса
отримали тілесні
ушкодження

1-0-3 З вини
Технічна
несправність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини
Технічна

у м. Сумах

12.09.2018
18:40

На вул.Сако
у м. Полтава

11.09.2018
17:58

На вул. Г. Крут
в м. Суми

23

1

1

06.09.2018
16:32

06.09.2018,
17.20
2

3

07.09.2018
10:00

07.09.2018
15:00
4

5

07.09.2018
18:45

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ.
ст. Березань
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-4 ІваноФранківськ. перегін
Іспас – Вижниця
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Лубни
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Мечетна – Гайчур
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, ст. Стрий

маршрутом № 61, відкрутилось заднє колесо та
відбулось зіткнення колеса із легковим автомобілем
Фольксваген-Джетта
Велосипедист у нетверезому стані не втримав рівновагу та
вдарився в задню частину автобуса Рута-20, водій якого
здійснював перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 61 «Автовокзал – Дублянщина», виконував
маневр обгону велосипедиста
Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса ЗиУ-9, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 12, здійснюючи маневр
розвороту не дотримався безпечного інтервалу руху та
допустив наїзд на припаркований легковий автомобіль
Мерседес-Віто

несправність
Велосипедист отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Залізничний транспорт
Поїзд №6817 Гребінка – Київ-Волинський перед Затримка поїзда склала
пасажирською
платформою
смертельно
травмовано
5 хв.
стороннього чоловіка, віком близько 45 років. Особа та
обставини з’ясовуються
Поїзд №952 Вижниця – Чернівці на 22 км ПК4 травмував Затримка поїзда склала
стороннього чоловіка, похилого віку. Потерпілого з травмою
51 хв. Травмовано
голови
швидкою допомогою доставлено у Вижницьку
сторонню особу
районну лікарню.

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія

На переїзді з черговим працівником 174км ПК2 станції група
людей в кількості близько 50 чоловік перекрила рух поїздам

Затримано поїзди:
№725 на 7 хв., №3163
на 25 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд № 2191 зупинився на 28км ПК5 перегону через
несправність локомотива (в секції №1207«Б» вийшов з ладу
двигун вентилятора охолодження). О 15.05 машиніст
запросив допоміжний локомотив. Допоміжний локомотив
надано зі ст. Пологи о 15.51. О 19.55 вагони встановлено на
рейки
При виконанні маневрової роботи допущено сходження на
стрілочному переводі №202 електровоза ВЛ-11 №661, секції
А – чотири колісні пари, секції Б однією колісною парою.

Поїзд №2191
затримано на 02 год.
19 хв. По впливу
затримано поїзд №963
на 01 год. 34 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Схід електровоза з
колії

1-0-0 Аварія

07.09.2018
17:40

Регіональна філія
« Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ,
ст. Вінниця

08.09.2018
02:25

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. ДніпроГоловний

08.09.2018
09:42

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка,1090 км
ПК8 перегону Тюшки
– Гнівань, зупиночна
платформа Веселка,
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса ст.
Карпове
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка,
одноколійний перегін
Чотирбоки –
Шепетівка-Подільська
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Нова-Баварія –
Люботин, парна колія
Регіональна філія

6

7

8

9

08.09.2018
22:05

10.09.2018
09:00
10

10.09.2018
15:33
11

12

10.09.2018

Надано наказ на виїзд відновного поїзда ст. Стрий. О 21.50
встановлено на рейки секцію А, в 00.10 встановлено на рейки
секцію Б
При перестановці 5 класних вагонів локомотивом ЧМЕ3
№7368 з колії №11 на колію №4 сталося сходження 2 вагонів
: 1 за напрямком руху – другим візком двома колісними
парами; 2 за напрямком руху – першим візком однією
колісною парою. Надано наказ на виїзд відновного поїзда ст.
Жмеринка.
По доповіді станційного диспетчера чергова по вокзалу
отримала інформацію від працівників поліції про мінування
будівлі вокзалу станції. Евакуйовано працівників вокзалу та
пасажирів. Уточнену інформацію буде надано додатково.
При огляді будівлі вокзалу вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено. О 04.15 відновлено роботу вокзалу.
Поїзд №73 Москва – Львів смертельно травмував
стороннього чоловіка

Схід 2 вагонів з колії

1-0-0 Аварія

Затримки поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд відправився о
10.11 із затримкою на
29 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №108 Одеса – Ужгород при швидкості руху 95 км/год
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на
людину. Наїзд попередити не вдалося – смертельно
травмовано стороннього чоловіка (вік близько 30 років)
Монтер колії (ПЧ-20 Старокостянтинів) під час огляду колії
виявив на 24 км ПК8 на відстані 20-30 м від вхідного сигналу
ст. Чотирбоки
розкопану яму з 2 артилерійськими
снарядами. О 15.10 снаряди вивезено вибухотехніками

Затримка поїзда №108
склала 26 хв.

1-1-0 Аварія

Перегін для руху
поїздів не закривався

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №3509 (2ТЕ116 №1450) на 8км ПК5 застосував
екстрене гальмування для попередження наїзду на людину.
Наїзд попередити не вдалося – смертельно травмовано
сторонню жінку

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

На

Травмовано сторонню

1-0-1 ДТП на

переїзді,

без

чергового

працівника,

обладнаний

17:30

11.09.2018
02:10
13

11.09.2018
17:29
14

11.09.2018
23:30
15

12.09.2018
03:38
16

17

18

12.09.2018
07:08
12.09.2018
11:25

12.09.2018
18:24
19

«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Помічна
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Синельникове-1
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка
перегін Веселинове –
Мартинівська, парна
колія
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро. одноколійний
перегін Красноград
(ДН-2 Харків) –
Зачепилівка (ДН-1
Дніпро).
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне

дорожніми знаками, знаходиться на під’їзній колії допущено
зіткнення маневрового тепловоза в складі 20 вагонів, з
приватним автомобілем Ауді А-80
На пульт-табло ДСП стрілочні переводи №1/3 та №5/7
втратили контроль положення. Оглядом працівників ШЧ
виявлено крадіжку кабелю.

особу

залізничному
переїзді

Затримано поїзди:
№100 на 39 хв., №81
на 20 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №2762 зупинився на 1168км ПК3 через сходження з
Сходження з рейок
рейок 49-го з голови поїзда вагона– другим візком за
вагона.
напрямком руху, обома колісними парами. Про сходження в
поїзді №2762 помітив машиніст непарного поїзда №2749 та
доповів ДНЦ через. О 18.00 надано наказ на виїзд відновного
поїзда ВП-4 Помічна, відправився о 18.42
Через вихід групи з 9 порожніх вагонів зі станції Красноград
2 особи отримали
на 82 км ПК3 перегону сталося зіткнення з поїздом №6174 тілесні ушкодження. 5
Дніпро – Красноград
вагонів зійшло з рейок.

1-0-0 Аварія

На пульт-табло ДСП сигнальні установки №10 та №8
Затримано поїзд
перегону Зайцеве - Павлоград-1 хибно сигналізують
№4218 на 32 хв.
забороняючим показанням. Причина – на сигнальній
установці №8 сторонніми разобладнано 2 дросельтрансформатори.
Поїзд №82 Ужгород – Київ зупинився на 885 км ПК2 через По впливу затримано
злам струмоприймача. Після ув’язки струмоприймача поїзд поїзди: №8 на 09 хв.,
відправився із затримкою на 1 год. 38 хв.
№118 на 11 хв.
Поїзд №6205 Волочиськ – Тернопіль через несправність
Затримка поїзда
складу (обрив хордової муфти) запросив допоміжний
складає більше 1
локомотив. Допоміжний локомотив ВЛ80т №1827 надано зі
години
ст. Бірки Великі.
Поїзд №3001 на колії №1 застосував екстрене гальмування Затримка поїзда склала
для запобігання наїзду на людину. Наїзд попередити не
16 хв.
вдалось – смертельно травмовано стороннього чоловіка, що
вийшов перед поїздом та на сигнали великої гучності не
реагував.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-2 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

13.09.2018
02:54

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса

13.09.2018
06:57

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Пересічна – Шпаківка,
зупиночна платформа
224 км.

20

21

На пульт-табло сигналізує хибна зайнятість другої ділянки
віддалення перегону. Машиніст поїзда №3732 заявив, що біля
сигнальної точки №4 відкрито релейну шафу. Оглядом
механіком на місці виявлено крадіжку приладів: ПРТА –
2шт., СОБС-2А – 2шт., ПЧ 50/25 – 2шт.
Поїзд №6159 (ЕР-2 №355) на початку платформи застосував
екстрене гальмування для попередження наїзду на людину
яка кинулась під поїзд. Наїзд попередити не вдалося –
травмовано стороннього чоловіка, який помер у лікарні

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Затримано поїзди:
№1611 на 58 хв.,
№3732 на 18 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №6159
затримано

1-1-0 Аварія

О. ГОНЧАР

