Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 08.11.2018 по 15.11.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
1
0
9
5
10
5

Травмовані
1
5
6

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

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

Травмовані
0
0
0

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

Катастрофи
Аварії:
- наїзди на сторонніх
осіб
- пожежі
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
19
5

Травмовано
0
6

11
0

5
0

6
0

8

0

0

11
30

0
5

0
6

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

1

Дата і час
скоєння
подій
08.11.2018
16:30

08.11.2018
19:30
2

3

09.11.2018
10:05

09.11.2018
12:15

Місце скоєння
подій
На 465 км автодороги
М-03 Київ – Харків –
Довжанський
у м. Харкові
На перехресті вулиць
Полтавський шлях та
Холодногірської
у м. Харкові
На перехресті вул.
Соборної та
Коцюбинського
у м. Рівному
На вул. Г. Юри
у м. Києві

4

10.11.2018
15:45

На 408 км. а/д М-06
«Київ - Чоп»,
Рівненської області

11.11.2018
18:21

На 377 км автодороги
М-12 «Стрий –
Тернопіль –
Кропивницький -

5

6

Травмовано

5

0

0

0

0

0

0
5

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Рено-Логан не дотримався Постраждалі відсутні
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом І-Ван-А07А1-30, водій якого здійснював
перевезення 6 пасажирів за приміськи маршрутом № 1158
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21099 проігнорував
1 пасажир легкового
забороняючий сигнал світлофора, виїхав на перехрестя, де
автомобіля отримав
допустив
зіткнення
з
автобусом
І-Ван-А07А1-30,
травму та був
водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за доставлени до лікарні
приміськи маршрутом № 1158
(дитина 3 роки)
Водій легкового автомобіля МАЗДA-5 не дотримався Постраждалі відсутні
безпечного інтервалу руху та допустив бокове зіткнення з
автобусом Богдан-А069.21, водій якого здійснював
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 34
Водій автобуса МАЗ-203065, здійснюючи перевезення
Пасажир автобуса
пасажирів за міським маршрутом «вул. Булгакова – пл.
отримав травми
Лук’янівська», допустив зіткнення з вантажним автомобілем
КрАЗ-256Б1, р/н 105-62 КА, що належить АЕПК
«Київенерго» (Київська обл.), не ліцензований
Водій легкового автомобіля Фольцваген Т4 не впорався з
Водій та 2 пасажири
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив легкового автомобіля
зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ-105 (автоцестерна
загинули, водій
без вантажу)
вантажного автомобіля
отримав травми
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Пассат, рухаючись Травмовано пасажира
на заборонений сигнал світлофора, не надав переваги у русі
автобуса
допустив зіткнення з автобусом Богдан А-09202, водій якого
здійснював перевезення 15 пасажирів за приміським

Попередня
причина
пригоди
1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-3-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

7

8

11.11.2018
23:20

12.11.2018
11:40

9

12.11.2018
06:15

10

12.11.2018
18:50
14.11.2018
15:00

11

1

2

3

4

Знам’янка»,
у Вінницької області
На проспекті
Академіка Курчатова
у м. Харкові

внутрішньообласномим маршрутом «Вінниця – Якушинці»

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2108, знаходячись в стані
алкогольного сп’яніння, допустив наїзд на припаркований на
кінцевій
зупинці
руху
автобусом
І-ВАН-А07А22,
який знаходився не на маршруті без пасажирів
На вул. Прокоф'єва
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2106, знаходячись у
у м. Суми
нетверезому стані, не надав перевагу у русі та допустив
зіткнення з автобусом Рута-25СПГ, водій якого рухався без
пасажирів за міським маршрутом № 21
На 319 км автодороги Водій вантажного автомобіля Віолтон виїхав на смугу
«Харківзустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним
Сімферополь»
автомобілем ДАФ-95ХФ
На проспекті
Водій легкового автомобіля Лексус-ІС200 не впорався з
Перемоги
керуванням та допустив зіткнення з автобусом Богдан-А145,
в м. Київ
який рухався без пасажирів та для власних потреб
На а/д « Київ – Чоп», Водій легкового автомобіля Сітроен-Берлінго під час
поблизу с. Гусари
здійснення маневру обгону не врахував дорожню обстановку,
Радивилівського
виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з
району,
вантажним автомобілем ДАФ-ХФ105.460
Рівненської області

08.11.2018
11:30

На вул. Клочківської
у м. Харкові

08.11.2018
06:50

На вул. Іорданській
у м. Києві

08.11.2018
10:55

На вул. Іллінської
у м. Сумах

11.11.2018
12:13

На вул. Героїв Праці,
у м. Харкові

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій вантажного
автомобіля Віолтон
отримав травми
Водій легкового
автомобіля отримав
тілесні ушкодження
Водій та 1 пасажир
легкового автомобіля
загинули, ще 1
пасажир отримав
тілесні ушкодження

1-0-1
Неліцензіат

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Ніссан-Жук не дотримався Постраждалі відсутні
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
трамваєм Татра-Т3, водій якого здійснював перевезення 60
пасажирів за міським маршрутом № 20
Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц-сміттєвоз не Постраждалі відсутні
надав переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм
Татра-Т3, водій якого здійснював перевезення 5 пасажирів
за міським маршрутом № 11
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 40 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 1, не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим Тойота-РАВ-4
Водій
легкового
автомобіля
FORD-FIESTA, Постраждалі відсутні
водій якого здійснював перевезення 30 пасажирів, за
міським маршрутом № 28 «Новожаново - Гідропарк - ст.
метро Героїв праці»

1-0-1 Не з вини
1-2-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1

08.11.2018
08:29

08.11.2018
11:52
2

08.11.2018
14:15

3

4

5

08.11.2018
18:05

08.11.2018
17:55

08.11.2018
19:20
6

7
8

08.11.2018
21:29
09.11.2018
03:31

Регіональна
філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ.
ст. Бровари
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень,
ст. Житомир
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка ст.
Жмеринка

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів ст.
Червоноград
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка ст. Гречани
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса ст. Ізмаїл

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів ст. Львів
Регіональна філія
«Південно-Західна

Залізничний транспорт
Поїзд №23 Москва – Одеса (ЧС4-39) на 827 км ПК3 станції Затримка поїзда склала
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду.
19 хв.
Наїзд уникнути не вдалося, травмовано чоловіка

1-0-1 Аварія

За повідомленням чергового по ДСНС на лінію «101» Затримок поїздів немає
надійшло анонімне повідомлення про замінування вокзалу
ст. Житомир. О 13.09 після огляду вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено, роботу вокзалу відновлено

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №6321 Жмеринка – Гречани (ЕР9м №502)
Поїзд з допоміжним
відправився із затримкою на 17 хв. через очікування поїзда
локомотивом
№6314 Вапнярка – Жмеринка (слідування у «вікно»). О відправився о 16.06 із
15.09 на перегоні Жмеринка-Подільська – Сербинівці загальною затримкою
машиніст через несправність зчепу (обрив напівфланцевого
на 1 год. 25 хв.
редуктора) запросив на ст. Сербинівці допоміжний
локомотив. О 15.17 поїзд прибув на ст. Сербинівці.
Допоміжний локомотив (ВЛ80 №603) надано зі ст.
Жмеринка.
За повідомленням машиніста поїзда №142 Львів – Київ на
Потерпілого
вихідній горловині станції допустив травмування доставлено до місцевої
сторонньої особи (поїзд не зупинявся).
лікарні

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6327 Жмеринка – Гречани прибув з допоміжним Затримка поїзда склала
локомотивом із запізненням на 1 год. 23 хв. Під час обгону
2 год. 10 хв.
допоміжного локомотива було заблоковано рух під склад
поїзда №6322 Гречани – Жмеринка.
На 2 колії під час технічного обслуговування перед
Знайдено тіло
відправленням складу поїзда (2ТЕ116 №900/1097) в районі стороннього чоловіка
21 з голови поїзда вагона №61225504 старшим ОВР
без ознак життя з
Лепським. Склад поїзда сформовано о 18.40 тепловозом слідами травмування
ЧМЕ3 №2541 о 18.50 підведено поїзний тепловоз
залізничним
транспортом
Поїзд №702 Львів – Чернівці (ДПКР2) через несправність
Тарнавський із
дизель-поїзда відправлено з допоміжним локомотивом запізненням на 2 год.
2ТЕ10М №2770А, ТЧМ-13
24 хв
Поїзд №136/135 Чернівці – Одеса (ВЛ40у №1139-2) під час Поїзд затримано на 1
графікової зміни локомотива не розчепились автозчепи між
год. 11 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент
1-0-0 Інцидент

9

09.11.2018
05:43

09.11.2018
06:03
10

11

12

09.11.2018
10:43

09.11.2018
18:20

09.11.2018
19:49
13

14

09.11.2018
18:45

09.11.2018
23:21
15

16

10.11.2018
04:00

залізниця», ДН-3
Жмеринка ст.
Жмеринка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. Ірпінь
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
перегін КиївВолинський – КиївПасажирський
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль, ст.
Тернопіль
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, перегін
Кабанне – Сватове
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Тетерів
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Калініндорф
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Слатине – Козача
Лопань
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченко
ст. ім. Т. Шевченко

локомотивом і вагоном №1/03528759 ДР 27.10.2018 по
причині заклинювання. Автозчепи замінено.
Поїздом №7671 Борщагівка – Бородянка (ЕР9м №590) в
районі високої платформи по 1 колії

Поїзд затримано
на 24 хв

1-0-1 Аварія

Поїзд №98 Ковель – Київ (ЧС4 №117) зупинився на 861 км
ПК9 через несправність локомотива та запросив
допоміжний. Допомогу надано маневровим локомотивом
ЧМЕ3 №3504

ТЧМ-9 Стафійчук.
Поїзд затримано
на 1 год. 09 хв

1-0-0 Інцидент

Черговий по вокзалу отримав інформацію від працівників
поліції про мінування будівлі вокзалу станції. Евакуйовано
пасажирів, працівників вокзалу

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №138 Лисичанськ – Ужгород (ТЕП70 №046) на 899
км ПК8 смертельно травмував сторонню жінку

Затримка поїзда №138
склала 2 год. 10 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №6636 Коростень – Київ (ЕД9м №100) перед Затримка поїзда склала
пасажирською
платформою
травмував
стороннього
12 хв.
чоловіка, що раптово вибіг на колію та на сигнали
підвищеної гучності не реагував. Потерпілого доставлено до
місцевої лікарні.
Поїзд №2371 (2ТЕ10м №2604) зупинився на колії №1 через Затримка поїзда склала
несправність локомотива (відсутність води у відомій секції
02 год. 17 хв
№2604Б) з вимогою допоміжного локомотиву. Допоміжний
локомотив (2ТЕ116 №706/880) надано зі ст. Миколаїв
Поїзд №74 Кривий Ріг – Москва (ЧС7 №132) на 746 км
Смертельно
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду травмовано сторонню
на людину. Наїзд попередити не вдалось – смертельно
особу
травмував стороннього чоловіка.

1-0-1 Аварія

Під час виконання маневрової роботи з розформування
групи із 26 вагонів через гірку локомотивом ЧМЕ3 №6595,
у 1 відчепі із 11 вагонів (1 порожній та 10 навантажених) на
колії №22 допущено сходження 7 вагона (Росія,

Схід вагона з колії

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

10.11.2018
03:50
17

10.11.2018
03:45
18

19

20

21

10.11.2018
14:40

11.11.2018,
21.00

12.11.2018
19:58

12.11.2018
19:30
22

12.11.2018
22:10
23

24

13.11.2018
04:12

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Марганець – Мирова
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін Роз’їзд
5км – Покровськ
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман.
ст. Дружківка.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Ніжин
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Верхівцеве
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Вільнянськ
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Пантаївка –

навантажений) другою колісною парою другого за
напрямком руху візка. О 05.50 надано наказ №56 ДН-2
Малинка на виїзд АПК ВП ст. ім. Т. Шевченко.
Поїзд №2737 (ВЛ11м №448 ТЧ-3 Мелітополь) зупинився на Затримано поїзд на 02
129 км ПК1 через несправність локомотиву (спрацював год. 30 хв. По впливу
захист, відсутня 1 позиція контролера) з вимогою
затримано поїзд
допоміжного локомотива. Поїзд з допоміжним локомотивом
№2705 на 35 хв.
(ВЛ8 №905)
Поїзд №1604 (ВЛ8 №1216 ТЧ-1 НД-Вузол) зупинився на 9 Затримано поїзд на 02
км ПК4 через несправність локомотиву (спрацювання год. 13 хв. По впливу
захисту зі зняттям напруги у контактній мережі) з вимогою
затримано поїзд
допоміжного локомотиву. Поїзд з допоміжним локомотивом №1502 на 1 год. 50 хв.
(ВЛ8 №1521) відправився із затримкою на 2 год. 13 хв.
Поїзд №3001 (ВЛ-80 №534) застосував екстрене Травмовано сторонню
гальмування для попередження наїзду на людину. Наїзд не особу. Затримка поїзда
попереджено – травмовано стороннього чоловіка.
склала 12 хв.
Потерпілого госпіталізовано
При виконанні маневрової роботи (підтягування групи з 12
Схід вагона з колії
вагонів) на під’їзній колії №11 допущено сходження
хвостового вагона одним візком, однією колісною парою.
Під’їзна колія.
Поїзд №6528 Ніжин – Прилуки – Гребінка (ДР1А №237/195)
Поїзд затримано
через неможливість запуску дизеля о 20.19 запросив
на 02 год. 24 хв.
допоміжний локомотив до ст. Гребінка. Допомога надана
локомотивом Південної залізниці (ЧМЕ3 №4380)
Поїзд №2819 (ВЛ8 №1482) зупинився за показанням
Поїзд затримано
пристрою АСДК-Б «Тривога-1» в холодному тепловозі
на 2 год. 58 хв.
ТЕМ2 №2442. Супроводжуючим виявлено нагрів моторноосевого підшипника в тепловозі ТЕМ2 №2442 тепловоз
відчеплено
Поїзд №2338 (ВЛ8 №1623) зупинився на станції. При
Поїзд затримано
відправленні спрацювали гальма, сторонніми особами
на 00 год. 34 хв.
відкрито кінцевий кран хвостового вагона. Після усунення
несправності поїзд відправлено із затримкою на 34 хв.
Машиніст поїзда №8 (ВЛ80Т №1830) повідомив про
знаходження чоловіка на узбіччі парної колії на 330 км ПК5.
О 04.50 ТЧМ поїзда №2212 (ВЛ80Т №1847) повідомив, що
невідомий чоловік з ампутованою ступнею

Травмовано сторонню
особу
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1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
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13.11.2018
06:07
25

13.11.2018
06:05
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13.11.2018
13:04
27

13.11.2018
15:50
28

13.11.2018
17:10
29

14.11.2018
05:30
30

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман перегін
Слов’янський Курорт –
ім. Кожушко О.М.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст.
Запоріжжя-Кам’янське
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка
перегін Королівка –
Олександрія
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса

14.11.2018
05:35

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка

14.11.2018

Регіональна філія

31

32

Користівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-Вантажне
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Чортомлик

На під’їзній колії (вітка №3, на балансі власника) сталося
сходження в середину колії першої по ходу руху колісної
пари маневрового локомотива ЧМЕ3 №7201

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія

За повідомленням при виконанні маневрової роботи на колії Постраждалі відсутні
№4 локомотивом ЧМЕ3 №2912 ТЧ-2 Нікополь, з групою 27
вагонів, вагонами вперед, в районі стрілочного переводу №
18 допущено сходження 10 за напрямком руху порожнього
напіввагона (Росія) – першим візком, усіма колісними
парами. О 07.43 надано наказ на виїзд відновного поїзда ст.
Кривий Ріг-Головний
Поїзд №2311 (ВЛ8 №727) на 23 км ПК9 смертельно Затримка поїзда склала
травмував стороннього чоловіка
1 год. 04 хв.

1-0-0 Аварія

При виконанні маневрової роботи по перестановці групи 18
вагонів з колії №5 в напрямку 28 тупикової призми
допущено сходження маневрового локомотива ЧМЕ3
№2567 ТЧ-8 Дніпро - усіма колісними парами

1-0-0 Аварія

О 16.03 надано наказ
на відправлення
відновного поїзда ВП1 ст. Дніпро

Поїзд №1605 (ВЛ80т №1295) зупинився на 354 км ПК4 По впливу затримано
через несправність локомотива з вимогою допоміжного поїзди: №41на 1 год.
локомотива. Поїзд з допоміжним локомотивом (ВЛ80с 06 хв., №2273 на 1 год.
№1674) відправився із затримкою на 1 год. 57 хв.
15 хв., №1631 на 1 год.
05 хв., №2275 на 45 хв
Під час розформування складу поїзда №2115 (локомотивом Схід рухомого складу
ЧМЕ3 №5395) при слідуванні 9 відчепу (6 завантажених
вагонів, вантаж – рапс) на колії №18 Сортувального парку
допущено сходження з рейок 2 порожніх вагонів та 1
навантаженого вагона (з послідуючим розсипом вантажу)
Під час виконання маневрової роботи з підтягування групи з Схід рухомого складу
22 вагонів на колії №1 Сортувального парку локомотивом О 06.17 надано наказ
ЧМЕ3 №3797, допущено сходження 22 вагона (порожній)
№ 87 на виїзд
усіма колісними парами з порушенням габариту колії №2.
відновного поїзда
ст. Знам’янка.
Під час підняття струмоприймачів на колії № 57
Затримано поїзди:
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04:30

«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка

14.11.2018
11:00

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман

14.11.2018
16:43

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман.
Ст. Бахмут

15.11.2018
06:50

електропоїздом ЕР9т №732, (після відстою) доповів про №6413 на 1 год. 43 хв.,
перепал контактного проводу.
№6603 на 38 хв.,
№1198 на 40 хв.,
№2456 на 50 хв.,
№3111 на 50 хв.
Начальник станції виявив в районі колії № 39 пластикову Об 11.30 прибув наряд
каністру на 2/3 заповнену бойовими патронами
поліції, який вилучив
знайдену каністру з
патронами
Поїзд №8552 (ВЛ-80 №1810, №085) на 16 км ПК6
Затримка поїзда
смертельно травмував стороннього чоловіка
склала 5 хв.
На під’їзній колії при виконанні маневрової роботи
локомотивом під’їзної колії ТГМ4 №3062 сталося Схід рухомого складу
сходження одного візка порожнього вагона. Під’їзна колія Затримок поїздів немає
на балансі власника.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0
Аварія
1-0-0 Аварія

