Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 13.09.2018 по 20.09.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
5
0
7
2
12
2

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
1
0
4
1
0
0
5
1

Травмовані
3
29
32
Травмовані
0
0
0
0
Травмовані
0
0
0
0

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій

Травмовано

Катастрофи
0
0
Аварії:
16
6
- наїзди на сторонніх
10
6
осіб
- пожежі
0
0
- сходи рухомого складу,
6
0
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
7
0
ВСЬОГО:
23
6
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
6
0
діяльність
ДТП на залізничних
1
0
переїздах
Інше
0
0
ВСЬОГО:
7
0
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

13.09.2018
13:00

На вул. Конєва у м.
Харкові

14.09.2018
11:50

На вул.
Грушевського в м.
Житомирі

14.09.2018
13:00

На перехресті вул.
Римського-Корсакова

1

2

3

Причини та короткі обставини подій

0
3
3
0
0

0
3
Травмовано
0
0
0
0

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи регулярні Постраждалі відсутні
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 238е
«майдан Конституції – пр-т Дзюби», недотримав
безпечної дистанції та швидкості руху допустив попутне
зіткнення з автомобілем ГАЗ-3302418
Водій автобуса Рута 20, здійснюючи перевезення 8 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 106, не врахував
дорожньої обстановки, не дотримався безпечної
швидкості руху та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Мазда Х5.
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц на перехресті не 4 пасажири автобуса та
надав переваги у русі та допустив лобове зіткнення з
пасажир і водій

Попередня
причина
пригоди
1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-6 Не з вини

15.09.2018
05:50
4

15.09.2018
07:00
5

6

15.09.2018
20:30

17.09.2018,
00:10
7

8

17.09.2018
06:15
17.09.2018
11:04

9

19.09.2018,
10:00
10

11

19.09.2018,
11:01

та вул. Борова в м.
Суми
На 62 км автодороги
Костянтинівка –
Бахмут Донецька
область

автобусом Рута 25СПГ, водій якого здійснював перевезення
7 пасажирів за міським маршрутом № 7.
Водій легкового автомобіля Шкода–Фабія не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за маршрутом «Костянтинівка –
Бахмут»
Водій автобуса Рута-20, здійснюючи перевезення 11
пасажирів за міським маршрутом № 44 не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив
зіткнення з легковим автомобілем Шкода-СеперБ

легкового автомобіля
отримали травми
1 пасажир легкового
автомобіля та 2
пасажира автобуса
отримали травми

На перехресті
3 пасажира автобуса
вулиць
отримали травми
Будівельників та
Мітрополицької у м.
Маріуполі, Донецька
область
На вул. Атамана
Водій автобуса І-Ван, здійснюючи первезення 15 Постраждалі відсутні
Головатого у м.
пасажирів за міським маршрутом № 121 не впорався з
Одесі
керуванням виїхав за межі проїжджої частини дороги та
допустив наїзд на електроопору
На а/д М-09 Тернопіль Водій легкового автомобіля Фольксваген-Пассат з
Водій легкового
– Львів – Рава-Руська, невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху де автомобіля загинув на
в с. Лужки
допустив лобове зіткнення з автобусом Неоплан, водій
місці пригоди, 22
Яворівського р.-ну.
якого здійснював нерегулярні перевезення 51 пасажирів.
пасажири автобуса
,Львівської обл.
Після зіткнення автобус здійснив перекидання на лівий бік
отримали травми
На вул. Городоцькій у Водій автобусу БАЗ-А079.04, рухаючись без пасажирів за Пішохід загинув на
м. Львів
міським маршуртом № 44, здійснив наїзд на пішохода, який місці пригоди
раптово вийшов на проїзжджу частину дороги
На вул. Купчиського в Водій легкового автомобіля Деу-Ланос, на нерегульованому Постраждалі відсутні
м. Тернополі
перехресті не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
легковим автомобілем Рено-Трафік та автобусом БАЗА079.14, водій якого здійснював перевезення 8 пасажирів за
маршуртом № 3
На вул.
Водій автобуса I-ВAН А079.14, водій якого здійснював Постраждалі відсутні
Гольдбергівській у перевезення 9 пасажирів за міським маршрутом № 128
м. Харькові
«ст. м. Проспект Гагаріна – Диканівка», не дотримав
безпечного бокового інтервалу допустив зіткнення з
легковим автомобілем ВАЗ-21111
На вул. В.
Водій
автомобіля
ГАЗ-33021-212
під
час
руху Постраждалі відсутні
Бердичівській, у .м.
транспортного засобу заднім ходом допустив зіткнення з
Житомирі
автобусом Богдан-А09202, водій якого здійснював
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом №1

1-0-3 Не з вини

1-0-3 З вини

1-0-0 З вини

1-1-21 Не з вини

1-1-0 Не з вини
1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

«Малікова-Космонавтів»
19.09.2018,
16:20
12

1

13.09.2018,
08:00

13.09.2018
18:15
2

13.09.2018
17:48
3

13.09.2018
15:37
4

5

17.09.2018
07:20

09.07.2018
1

На пр-ті
Московський, у м.
Харькові

Водій вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС-БЕНС-814
недотримав безпечної дистанції руху допустив попутне
зіткнення з автобусом СЕТРА-S215, водій якого здійснював
перевезення
10
пасажирів
за
міжміським
внутрішньообласним маршрутом «Слобожанське – Харків»
Міський електричний транспорт
На перехресті вул.
Водій автомобіля ГАЗ-330232 ненадав переваги у русі
Клочківська та вул.
допустив зіткнення з трамваєм
TАТРA-Т3, водій якого
Джанкойська у
здійснював перевезення 60 пасажирів за міським
м.Харкові
маршрутом № 20 «Південний вокзал – пр-т Перемоги»
На перехресті вул.
Водій легкового автомобіля СIAT не дотримався
Гольдберівської та
безпечного бокового інтервалу допустив зіткнення з
пров. Фіньківського, у трамваєм TАТРA-Т3, водій якого рухався в попутному
м. Харкові
напрямку та здійснював перевезення 60 пасажирів за
міським маршрутом № 27 «Гідропарк – Новожанове
На вул. Г.Крут, у
Водій вантажного автомобіля Сканія з напівпричіпом
м.Суми
Шмітц не дотримався безпечного інтервалу руху допустив
пошкодження струмоприймача тролейбуса Богдан-Т70-117,
інвентарний № 161, 2015 р.в., який стояв на зупинці для
посадки та висадки пасажирів. Водій тролейбуса
здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом №17 «Героїв Крут-Хімпром»
На вул. Сінній в м.
Водій трамвая К1 інвентарний № 2003, що належить КП
Миколаїв
«Миколаївелектротранс»
(Миколаївська
обл.),
здійснюючи перевезення 10 пасажирів за міським
маршуртом № 6, допустив наїзд на пішохода, який раптово
вийшов на трамвайне полотно в невстановленному місці.
На перехресті вул.
Водій тролейбуса Шкода, здійснюючи перевезення 15
Київської та вул.
пасажирів за міським маршрутом № 15-А, не
Театральної у м.
дотримався безпечної дистанції руху та допустив
Житомирі
попутнє зіткнення з легковим автомобілем Деу-Ланос.
Залізничний транспорт
Регіональна філія
13.09.2018, 16.20 сходження на під’їзній колії (на балансі
«Львівська залізниця», колієвласника) 4 вагонів.
ДН-4 ІваноФранківськ, ст.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід загинув на
місці пригоди

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Сходження 4 вагонів з
колії

1-0-0 Аварія

13.09.2018
18:23
2

3

13.09.2018
23:18

14.09.2018
00:32
4

5

14.09.2018
06:53

6

14.09.2018
07:25
14.09.2018
12:06

7

14.09.2018
16:25
8

Рожнятів
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Олійникове –
Людмилівка

Поїзд №1609 (ВЛ80т №1490) зупинився на 1170 км ПК9 за
показанням пристрою КТСМ «Тривога-2» у вагоні
№67671347 (УЗ) перша вісь, ліва сторона, рівень 127.
Відправився з перегону о 18.40, прибув на ст. Людмилівка о
18.58. Оглядом виявив руйнування торцевого кріплення
буксового вузла. Вагон відчеплено. Після заміни локомотива
на ВЛ80т №1831, поїзд відправлено о 00.30 із затримкою на 6
год. 07 хв.
Поїзд №82 Ужгород – Київ (ЧС4 №075, ТЧ-1 Київ-Пас.)
через несправність локомотива запросив допоміжний. Надано
допоміжний локомотив ВЛ80т №1322 ТЧМ-1 Цюник.

Поїзд затримано на 06
год. 20 хв. По впливу
затримано поїзд
№1483 на 20 хв.

1-0-0 Інцидент

Регіональна філія
Поїзд затримано на 1
«Львівська залізниця»,
год. 36 хв.
ДН-1 Львів, ст.
Підзамче
Регіональна філія
Сигнальні установки №13, 11 сигналізують червоним через
Затримано поїзди:
«Придніпровська
крадіжку двох дросель-трансформаторів.
№1609 на 48 хв., №261
залізниця», ДН-1
на 29 хв., №1461 на 40
Дніпро, перегін
хв., №81 на 15 хв.,
Павлоград-1 – Зайцеве.
№2243 на 29 хв., №99
на 16 хв.
Регіональна філія
По доповіді ДСП Іванової поступило повідомлення по
Без потерпілих та
«Одеська залізниця», двосторонньому парковому зв’язку про мінування на станції.
затримки поїздів
ДН-4 Херсон
Повідомлено: поліцію, НОР-4, ДСНС, СБУ.
Регіональна філія
Поїзд №7004 Бородянка-Святошин (ЕР9м №650) на
Смертельно
«Південно-Західна
перехідній площадці зупиночної платформи «Лісова Буча» травмовано сторонню
залізниця», ДН-1 Київ смертельно травмував стороннього чоловіка
особу
Регіональна філія
Поїзд №6374 Ягодин – Ковель (М62 №1439, склад 2 класних Поїзд затримано на 1
«Львівська
вагона) по прибуттю на станцію запросив пожежну машину
год. 26 хв.
залізниця», ДН-3
через задимлення високовольтної камери тепловоза.
Рівне
Повідомлено: ДСНС, НОР-3. О 12.20 машиніст також
запросив допоміжний локомотив. О 13.15 задимлення
ліквідовано силами ДСНС. Відправився поїзд з допоміжним
локомотивом (М62М №1225-1) о 13.31 із загальною
затримкою на 1 год. 26 хв.
Регіональна філія
Поїзд №1192 (ВЛ82М №36, у складі 7/33 вагонів) за
Сходження з рейок
«Південна залізниця», повідомленням чергової по переїзду 210 км зупинився на 910
ДН-4 Полтава
км ПК7 через сходження з рейок порожньої фітингової
платформи №94790565 (Україна, ЦТС «Ліски») – однією
колісною парою. Відносно непарної колії негабарит. О 16.45
надано наказ на виїзд відновних поїздів ст. Полтава та ст.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

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

1-0-0 Аварія

9

14.09.2018
14:44

14.09.2018
18:30
10

11

14.09.2018
20:50

12

14.09.2018
23:54

13

14

15.09.2018
02:56

15.09.2018
05:50

16.09.2018
07:15
15

16.09.2018
07:26
16

17

16.09.2018

Кременчук.
Регіональна філія
Поїзд №4340 (резервний електровоз ЧС4 №097) на 852 км Травмовано сторонню
«Південно-Західна
ПК3 травмував стороннього чоловіка, віком приблизно 30
особу
залізниця», ДН-1 Київ років. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Потерпілого
госпіталізовано до Київської міської клінічної лікарні №17.
Регіональна філія
Поїзд №6286 Гусятин - Тернопіль (ДР1А №190/217 РПЧ-2) Травмовано сторонню
«Львівська залізниця», на 36 км ПК1 травмував стороннього чоловіка. Повідомлено:
особу. Затримка
ДН-2 Тернопіль
поліцію, швидку допомогу. Затримка поїзда склала 21 хв.
поїзда склала 15 хв. По
впливу затримано
поїзд №143 на 15 хв.
Регіональна філія
Поїзд №49 Київ – Трускавець (ЧС8 №015) на 899 км ПК5
Смертельно
«Південно-Західна
смертельно травмував невідомого чоловіка віком приблизно травмовано сторонню
залізниця», ДН-1 Київ 40-45 років
особу
Регіональна філія
Групою невідомих осіб відкрито хвостовий кран у поїзді Затримка поїзда склала
«Південно-Західна
№6640 Коростень – Борщагівка (ЕР9м №556) та обмальовано
53 хв.
залізниця», ДН-1 Київ вагон №53401
Регіональна філія
Поїзд №44 Івано-Франківськ – Київ (ЧС8 №078) на
Смертельно
«Львівська залізниця», службовому переході на 102 км ПК1 смертельно травмував травмовано сторонню
ДН-3 Рівне
стороннього чоловіка
особу. Затримка
поїзда склала 22 хв.
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи резервним
Без потерпілих та
«Одеська залізниця», локомотивом ВЛ80т №1413, допущено проїзд забороняючого
затримки поїздів
ДН-3 Знам’янка
показання світлофора Н2 з послідуючим розрізом стрілочних
переводів №54 та №68
Регіональна філія
Під час маневрових переміщень від світлофора М10 в
Схід з рейок.
«Придніпровська
напрямку стрілочного переводу №16 в кривій ділянці колії
Затримано поїзди:
залізниця», ДН-3
стався схід п’ятої за напрямком руху колісної пари №72 на 55 хв., №6489
Запоріжжя, ст.
локомотива ВЛ11м №133 (ТЧ-3 Мелітополь), О 09.02 на 1 год. 18 хв., №6492
Запоріжжя-2.
локомотив встановлено на рейки за допомогою накаточних
на 16 хв.
башмаків ВП-7 ст. Запоріжжя-2.
Регіональна філія
Поїзд №1693 (ВЛ80т №1060) зупинився на другій колії
Затримка поїзда на
«Одеська залізниця», станції через несправність локомотива (несправність ТЕД №7
03 год. 11 хв.
ДН-3 Знам’янка, ст.
секції Б) з вимогою допоміжного. З ст. Бурти надано
Павлиш.
допоміжний локомотив ВЛ80к №724 ТЧМ-6 Сергієнко.
Пробіги електровоза: від побудови - 4940146 км 29.06.1975,
КР-2 - 793137 15.02.2012, ПР-3- 360589 км 28.10.2015, ПР-2 104315 км 11.10.2017, ПР-1 - 2854 км 31.08.2018, ТО-2
16.09.2018 о 03.20. Поїзд відправлено о 10.37 із затримкою на
Регіональна філія
Поїзд №715 Київ – Перемишль (HRCS2 №001,) на 1336 км Постраждалі відсутні

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

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

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання

12:20

16.09.2018
15:46
18

16.09.2018
23:00
19

17.09.2018
01:15
20

16.09.2018
12:50
21

22

17.09.2018
05:22

17.09.2018
10:33

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

17.09.2018
14:40

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1

23

24

«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль,
перегін Бірки-Великі –
Тернопіль
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Запоріжжя-Вантажне –
Янцеве
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Синельникове-1
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя
Вантажне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Житомир –
Станишівка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса

застосував екстрене гальмування по причині накладання на
колію деревини з наїздом без пошкодження рухомого складу.
Поїзд №732 Запоріжжя – Київ (HRCS2 №004) застосував
екстрене гальмування через масове накладання каміння на
праву рейку на 1997 км ПК6 з наїздом та пошкодженням
котушки АЛСН. Поїзд затримано на 9 хв., подальший рух за
наказами з швидкістю не більше 120 км/год.

в діяльність

Поїзд затримано на 9
хв., подальший рух за
наказами з швидкістю
не більше 120 км/год.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Під час відправлення поїзда №104/103 Маріуполь – Київ (ЧС7 Травмовано сторонню
№220 ТЧ-3 Мелітополь) з головної колії №2, травмовано
особу. Затримки
стороннього чоловіка, народження, який знаходився у
поїзда немає.
нетверезому стані та потрапив під вагон у хвостовій
частині поїзда. Травмовано дві ноги на рівні колін.
Поїзд №4831 (ЧМЕ3 №2661) на головній колії №1 скоїв наїзд
Смертельно
на сторонню людину, що знаходилась на колії з відрізаними травмовано сторонню
ногами без ознак життя.
особу

1-0-1 Аварія

Поїзд №248 Житомир – Одеса (ВЛ80Т №1953) на 97 км ПК4
Смертельно
смертельно травмував сторонню людину. Особа та травмовано сторонню
обставини з’ясовуються. ()
особу. Поїзд
затримано на 10 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №2703 (ВЛ80с №1782 ТЧ-2) зупинився через
несправність локомотива (несправність КТ-6 секції №2).
Після відключення секції локомотив відправлено резервом о
06.18 в ТЧ Помічна.
На пульт-табло ДСП з’явилась хибна зайнятість 2 ділянки
віддалення по парній неправильній колії хибно сигналізує
зайнятістю. Оглядом на 149 км ПК9 у релейній шафі №4
виявлено пошкодження сторонніми особами кабелю типу
СБПУ-6х2. О 12.15 роботу пристроїв СЦБ відновлено.
Поїзд №3007 (ВЛ11м6 №503) на 226 км ПК5 застосував
екстрене гальмування для запобігання наїзду на сторонню
особу. Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда
складає більше 2
годин.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди:
№737 на 14 хв., №732
на 03 хв., №3504 на 31
хв.

1-0-0 Втручання

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

Дніпро

25

26

27

28

29

30

18.09.2018,
11:30

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

19.09.2018,
07:02

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, перегін
Олешки – Антонівка

19.09.2018,
07:23

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Нікель-Побузький –
Болеславчик.

18.09.2018,
05:12

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-4 ІваноФранківськ, ст.
Бурштин

19.09.2018,
18:07

20.09.2018,
05:10

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Дружківка
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків ст. Буди

сторонню жінку віком приблизно 70 років. Затримка поїзда
склала 27 хв.
При забиранні 5-ти вагонів з під’їзної колії (колія на балансі
Сходження вагону
колієвласника) сталося сходження вагону №97264352 однієї колісною парою
(Україна) - однієї колісною парою першого візка за
першого візка за
напрямком руху.
напрямком руху.
Машиніст поїзда №6578 Вадим – Миколаїв-Вантажний (Д1
№774-1/738-1 РПЧ-6 Христинівка) на ст. Олешки зупинив
Поїзд №6578
двигун дизеля у ведучому мотор-вагоні Д1 №738-1 через
відправився із
виявлення води у масляному баку. Після зупинки на з.п.
затримкою на 1 год. 05
Дніпровська поїзд не зміг самостійно зрушити з місця та
хв.
запросив допоміжний локомотив. Допоміжний ЧМЕ3 №4082,
надано зі ст. Херсон
Поїзд №3804 (2ТЕ10М №2660) на регульованому переїзді 20
км (без чергового працівника) при справно діючий
світлофорній та звуковій сигналізації, на швидкості 50
км/год, застосував екстрене гальмування для запобігання Постраждалі відсутні
наїзду на автотранспорт Volkswagen Crafter, який виїхав на
забороняючи показники переїзної сигналізації. Зіткнення
попередити не вдалося. Постраждалих, вини філії немає
Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії
«Бурштинської ТЕС» (колія знаходиться на балансі Стався схід останнього
колієвласника) при з’єднанні локомотива з групою вагонів
вагона (порожній),
стався схід останнього вагона №63104954 (УЗ, порожній), останнім візком, двома
останнім візком, двома колісними парами. О 13.53 вагон
колісними парами
встановлено на рейки.
Поїзд №4802 (ВЛ8 №1388) на 1060 км ПК1 (за вхідним
сигналом Ч) травмував сторонню особу. Потерпілу особу
госпіталізовано.

Затримка поїзда
№4802 склала 43 хв..

Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії, при
подаванні 8 навантажених вагонів, вагонами вперед,
допущено сходження з рейок локомотива ЧМЕ3 №7319
(ТЧМ-10 Бондаренко) першою колісною парою за напрямком
руху

Сходження з рейок
локомотива першою
колісною парою за
напрямком руху

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу
на під’їзній колії)
1-0-1 Аварія
(травмування).

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу
на під’їзній колії)

