Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 21.06.2018 по 27.06.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
4
0
6
6
10
6

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовано
1
22
23
Травмовано
0
0
0
0

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
2
0
3
0
0
0
5
0

Травмовано
0
2
0
2

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

3

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
8
4

Травмовано
0
0

4
1

4
0

0
0

3

0

0

9
17

0
4

0
0

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій
21.06.2018
16:00

1

2

3

21.06.2018
10:00

21.06.2018
16:10

Місце скоєння
подій
На перехресті просп.
Хіміків та просп.
Центрального,
у м. Сєвєродонецьк,
Луганської області
На вул. Малої
Морської та просп.
Центральному,
у м. Миколаєві
На вул. Коновальця,
у м. Тернополі

Травмовано

6

0

0

1

2

0

0
7

0
2

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля ВАЗ не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з автобусом Рута-17, водій якого
здійснював перевезення 12 пасажирів за маршрутом № 110,
під час ДТП відбулось падіння пасажира
Водій автобуса Рута-25-ПЕ, здійснюючи перевезення 18
пасажирів за міським маршрутом № 21, допустив наїзд на
пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги на
заборонений сигнал світлофора.
Водій автобуса Богдан-А-092.01, здійснюючи перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 29, не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з легковим

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

1 пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід загинув на
місці пригоди

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

автомобілем Деу-Ланос

4

22.06.2018
15:26

22.06.2018
16:00
5

23.06.2018
08:50
6

7

23.06.2018
14:50
23.06.2018
14:40

8

9

24.06.2018
11:50
24.06.2018
03:20

10

11

25.06.2018
19:00

На вул.
Бориспільській,
у м. Києві

Водій легкового автомобіля ГАЗ-3302 не впорався з
керуванням та допустив зіткнення з автобусом АтаманА092.02, водій якого здійснював перевезення 14 пасажирів
за міським маршрутом №503
На 268км +320 м.,
Водій вантажного автомобіль ДАФ не обрав безпечної
автодороги Н-09
швидкості руху, не впорався з керуванням, з'їхав з
“Мукачево-Львів”,
проїждної частини дороги, де допустив перекидання т.з.,
поблизу с. Делятина, при цьому зачепив автобус Мерседес-Бенц, водій якого
Івано-Франківської рухався без пасажирів за маршрутом “Надвірна - Делятин”,
області
внаслідок чого автобус з'їхав в кювет
На перехресті
Водій автобуса Богдан-А092.02, здійснюючи перевезення
вулиць Зелінського пасажирів за міським маршрутом № 153 «ЖМР Східнийта Митрополитської, АС-2», не надав переваги у русі та допустив наїзд на
у м. Маріуполі,
пішохода, який рухався по пішохідному переході на
Донецької області
зелений сигнал світлофору
На вул.
Водій автобуса БАЗ-А079.14, рухаючись без пасажирів не
Клочківській,
за маршрутом, не дотримав безпечної дистанції руху
у м. Харкові
допустив зіткнення з легковим автомобілем Рено-Логан
На 37 км а/д
Під час буксуваняя вантажного автомобіля Рено-Мастер
«Бориспіль-Дніпро,
вантажним автомобілем Фольксваген-T-4, відбулось
поблизу с. Гречаники, пошкодження буксировочного тросу, в наслідок чого
Київської області
вантажний автомобіль Рено-Мастер, виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з автобусом
Рута-20, водій якого здійснював перевезення пасажирів за
приміським внутрішньообласним маршрутом «Київ Переяслав-Хмельницький»
Поблизу смт Дашів, В автобусі Фольсваген ЛТ-35 який перевозив 4 пасажирів
Іллінецький район,
по маршруту Вінниця – Гайсин, поблизу смт Дашів
Вінницька області
сталося загорання..
На вул. Степана
Водій
вантажного
автомобіля
Рено-Преміум-420,
Бандери
здійснюючи перевезення вантажу за маршрутом Київ –
в м. Суми
Суми, не витримав безпечної швидкості руху, не
впорався з керуванням та допустив перекидання
напівпричепу Лесітрейлер 3Е20МД.
На а/д Київ-Ковель- Водій легкового автомобіля Мерседес Бенц Е-320 при виїзді
Ягодин» 308 км.,
на головну дорогу не надав переваги у русі та допустив
Рівненська області зіткнення з автобусом Мерседес Бенц-Спрінтер, водій якого

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Волій вантажного
автомобіля від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди та водій
автобуса та 12 його
пасажирів отримали
травми
Постраждалих не
має

1-1-12 Не з вини

Постраждалих не має

1-0-0 З вини

4 пасажири автобуса
загинули на місці
пригоди, 7 отримали

1-4-7 Не з вини

1-0-0 Загорання

здійснював перевезення пасажирів за маршуртом «Київ –
Ковель», який в свою чергу здійснив виїзд на зустрічну
смугу руху де зіткнувся з вантажним автомобілем Івеко,
який рухався в зустрічному напрямку..

1

21.06.2018
16:01
24.06.2018
13:10

2

25.06.2018
16:45
3

26.06.2018
10:57
4

26.06.2018
19:00
5

1

21.06.2018
06:30

травми

Міський електричний транспорт
На вул. Княгині Ольги Пішохід трамваю № 3, вийшовши з вагону не врахував
Пішохід отримав
у м. Львові
дорожню обстановку та потрапив під зустрічний трамвай
травму ноги
КТ-4 СУ, водій якого рухався без пасажирів.
На пр-ті Льва Ландау Водій невстановленого вантажного автомобіля внаслідок Постраждалих не має
у м. Харкові
недотримання бокового інтервалу скоїв зіткнення з
тролейбусом ЛАЗ-Е301D1, водій якого рухався без
пасажирів та здійснював перевезення за міським
маршрутом № 1 «ст.м. «Палац Спорту» – 28-й мікрорайон»
На вул. Горького,
Водій тролейбуса не розрахував швидкості руху, Постраждалі відсутні
м. Суми
зупинився на секційнику, тролейбус знеструмився,
зупинився та відкотився назад в результаті якого
відбулося зіткнення з легковим автомобілем Volkswagen
Polo. Водій тролейбуса рухався за регулярним міським
маршрутом №7 «Хіммістечко - з-д Центроліт»». У салоні
знаходилось 50 пасажирів.
На вул. Протасевича, Водій тролейбуса ШКОДА, рухаючись по міському Постраждалі відсутні
м. Тернополі
маршруті № 1, не дотримався безпечного інтервалу в
результаті чого, допустив зіткнення з легковим
автомобілем NISSAN-ALMERA, який рухався в
попутному напрямку. На момент ДТП в салоні
тролейбуса знаходилось близько 12 пасажирів.
На пр-т Московський, Під час руху трамвая TАТRA-Т3, водій якого здійснював Пасажир
отримав
буд. 277
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 26 тілесні ушкодження
м. Харків
«Південно-Східна – Журавлівський гідропарк», пасажир,
перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, намагаючись
вийти самовільно відкриває перші двері другого вагону інв.
№ 663, внаслідок чого сталося його падіння з салону
трамвая.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1

Залізничний транспорт
За повідомленням машиніста поїзда №6008 на 5 км ПК5-6
виявлено крадіжку невідомими особами контактного дроту
(280 м). Рух поїздів на перегоні здійснюється за допомогою

Затримано поїзд на 00
год. 57 хв.

1-0-1 Не з вини
1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Втручання
в діяльність

2

3

21.06.2018
14:20

21.06.2018
18:32

Львів
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ

21.06.2018
18:38

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ

21.06.2018
19:30

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка

21.06.2018
21:38

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса.

22.06.2018
09:50

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Львів – Підзамче.

22.06.2018
19:40

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон перегін
Новий Буг –

4

5

6

7

8

тепловозів
Поїзд №42 Трускавець – Дніпро (ЧС2 №460) зупинився на
1515 км ПК3-4 через пошкодження струмоприймача. Після
ув’язки струмоприймача та приведення контактного дроту в
габарит ЕРС поїзд відправився о 15.37.
Поїзд №6486 Святогірськ – Куп’янськ-Вузловий (ЕР9п
№4001/4002, РПДМ-4) на переїзді 18 км (регульований, без
чергового працівника) при справно діючій світовій та
звуковій сигналізації допустив зіткнення з мотоциклом
Поїзд №3754 (ВЛ80 №134) зупинився біля з.п. Проспект
Науки з причини спрацювання гальм у поїзді. Локомотивна
бригада помітила 2 підлітків, що зістрибнули з вагону. Після
огляду складу поїзда о 19.00 локомотивною бригадою
виявлено перекриття кінцевого крану між вагонами
№24202541 та №60399268. Поїзд №3754 відправився о 19:15
Поїзд №6322 Гречани – Жмеринка (ЕР9М №596) зупинився
за вхідним сигналом Ч на стрілочному переводі №2. О 19.32
запросив допоміжний локомотив з причини несправності
електропоїзда. Надано допоміжний локомотив (ВЛ80К
№606) о 19.55. Поїзд №6322 відправлено зі станції о 20:43
Поїзд №1669 (ВЛ80т №2050 ТЧ-7 Знам'янка) зупинився на
1222 км ПК10 перегону з причини несправності локомотива.
О 21.41 замовив допоміжний локомотив. Допоміжний
локомотив (ВЛ80т №1477 ТЧ-7 Знам’янка) надано від поїзда
№2780 зі ст. Раухівка. Поїзд №1669 з допоміжним
локомотивом відправився з перегону о 22.44 із затримкою на
1 год. 06 хв. О 23 год. 59 хв. після прибуття на ст. Раухівка,
повідомив про неможливість подальшого прямування через
заклинювання якірного підшипника першої колісної пари
електровозу. Електровоз відчеплено на ст. Раухівка.
Поїзд №2746 (ВЛ80Т №1440) зупинився на 1478 км ПК8 з
вимогою
допоміжного через несправність локомотива.
Надано допоміжний ВЛ80К №635

Затримка поїзда склала
1 год. 20 хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно
травмовано водія та
пасажира мотоцикла

1-2-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд затримано на 37
хв. По впливу
затримано поїзди:
№6726 на 54 хв., №103
на 31 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано на 01
год. 46 хв. По впливу
затримано поїзди:
№256 на 58 хв., №120
на 56 хв.
Затримано поїзди:
№1669 більше 2 год.,
№2780 на 02 год. 01
хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда склала
2 год. 50 хв. По впливу
затримано поїзди:
№6092 на 1 год. 20 хв.,
№86 на 18 хв.
Поїзд №2281 (2ТЕ10у №048) на 147 км ПК2 при швидкості Затримка поїзда склала
50 км/год застосував екстрене гальмування для запобігання
01:04.
наїзду на мотоцикл (без номерних знаків) який двоє
невідомих (чоловік та жінка, які перебували у явно

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

Новополтавка.

23.06.2018
00:12

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

23.06.2018
17:46

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, перегін
Волноваха – Карань

9

10

11

12

13

24.06.2018
01:12

24.06.2018
12:00

24.06.2018
15:14

14

24.06.2018
20:30

15

24.06.2018
20:35

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янк,
ст. Трикратне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, ст. Конотоп
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
перегін Біличі –
Святошин
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
вокзальний комплекс
Караваєві дачі
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,

вираженому стані сп’яніння) намагались витягнути з
середини колії (з наїздом). Пошкоджень рухомого складу та
інфраструктури немає, мотоцикл відновленню не підлягає.
Поїзд №3019 (2М62у №208А/306А) зупинився через пожежу Затримка поїзда склала
у 2 вагоні №68121870 (вантаж – дрова всяких порід).
01 год. 53 хв..
Повідомлено ДСНС, пожежний поїзд ст. Здолбунів. Після
ліквідації пожежі вагон відчеплено на колію №43. Поїзд
відправився о 02:05
Поїзд №3311 (ВЛ8 №767) через знаходження контактного
Затримано поїзди:
проводу в негабариті застосував екстрене гальмування та
№3311 на 01 год. 44
зупинився на 1208 км ПК1, струмоприймач вчасно хв., №141 на 01 год. 32
опущений. Попередня причина - розрив контактного дроту у хв., №6004 на 00 год.
клемі КС-053 по нагріву. За поїздом №3311 на перегоні
15 хв., №3023 на 01
зупинився поїзд №141 Одеса – Маріуполь. О 19.01 роботи
год. 30 хв.
бригади ЕЧК-13 Карань по відновленню габариту контактної
мережі закінчено, напругу подано.
Поїзд №2773 (ВЛ80Т №1266) зупинився на станції через
Затримка поїзда
несправність локомотива.
складає більше 2 год

1-0-0 Аварія
Пожежа

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Під час маневрових переміщень на стрілочному переводі
№78 в районі сортувальної гірки допущено сходження
маневрового тепловоза ЧМЕ3 №7132 всіма колісними
парами. О 12.41 надано наказ №91-ДН на задіяння
відновного поїзда ст. Коното. Доповнення: О 16.35 тепловоз
встановлено на рейки

Сходження рухомого
складу при маневрах.

1-0-0 Аварія

Поїздом №6626 Тетерів – Київ на 15 км ПК2 парної колії
смертельно травмовано стороннього чоловіка.

Поїзд затримано
на 5 хв.

1-1-0 Аварія

На лінію 102 поступило анонімне повідомлення про
мінування
вокзального
комплексу
Караваєві
дачі
Затримки поїздів не
Проводяться евакуаційні та пошукові заходи Доповнення: О
має
21.30 вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу
вокзалу відновлено
Поїзд №12 Київ – Новоолексіївка (ЧС4 №102) зупинився на Поїзд №12 відправився
308 км ПК9 парної колії через несправність локомотива із із затримкою на 2 год.
вимогою допоміжного локомотива. О 20.40 відмовився від
45 хв. По впливу

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

25.06.2018
05:10
16

17

25.06.2018
05:50
25.06.2018
08:25

18

25.06.2018
07:08
19

26.06.2018
01:00
20

26.06.2018
06.46
21

перегін Знам’янка-Пас. допоміжного та відправився на ст. Пантаївка з швидкістю
– об. п. 309 км
руху 15 км/год. О 20.42 заявив заміну локомотива по ст.
Пантаївка. Надано локомотив ВЛ80т №1831. Після заміни
локомотива поїзд відправився із затримкою на 2 год. 45 хв.
Регіональна філія
Під'їзна
колія
ДП
"Корсунь-Шевченківське
лісове
«Одеська залізниця», господарство" (колія на балансі ПЧ-8 Корсунь). При
ДН-2 ім. Т. Шевченко виконанні маневрової роботи (ЧМЕ3т №6338) з прибирання
чотирьох навантажених вагонів, локомотивом вперед при
швидкості 4 км/год у кривій ділянці колії сталося сходження
з рейок першого за напрямком руху вагона №54224969
(лісовоз, КР – 429 ВЧДР Куп'янськ 13.06.2018), другою
колісною парою.
Регіональна філія
На головній колії №2, навпроти ПБ знайдено труп сторонньої
«Донецька залізниця», людини (чоловічої статі, з ознаками травмування рухомим
ДН-2 Лиман
складом). Останнім по другій колії прослідував поїзд №6862.
Регіональна філія
На 62 км ПК2 непарної колії виявлено крадіжку невідомими
«Придніпровська
особами матеріалів верхньої будови колії: накладки – 6 шт.,
залізниця», ДН-2
стикові болти у зборі – 18 шт. О 08.25 наказом №533 ДНЦ
Кривий Ріг
Вєтланд колія закрита для руху. О 09.25 перегін відкрито для
руху
Регіональна філія
Поїзд №281 Генічеськ – Хмельницький (ЧС4 №019)
«Південно-Західна
зупинився через несправність локомотива. Після огляду
залізниця», ДН-2
локомотива відправився о 07.22 з затримкою на 14 хв.
Козятин
Слідуючи далі поїзд зупинявся для огляду локомотива о
07.35-07.55 на перегоні Чорнорудка – Сестренівка, 08.0908.34 на ст. Сестренівка, о 08.48-08.54 на ст. Козятин.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам'янка

«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка.
перегін ім. Т.
Шевченка –
Перегонівка.

затримано поїзди:
№734 на 42 хв., №92
на 43 хв., №84 на 33
хв., №792 на 11 хв.
Схід вагона

1-0-0 Аварія

Затримано поїзд
№2274 на 14 хв.

1-1-0 Аварія

Затримано поїзди:
№119 на 31 хв., №563
на 07 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Загальна затримка
поїзда склала 1 год. 36
хв. По впливу
затримано поїзди:
№111 на 57 хв., №73
на 44 хв., №761 на 31
хв., №65 на 28 хв.,
№715 на 09 хв.
Схід вагона

1-0-0 Інцидент

Під час виконання маневрової роботи з перестановки 17
навантажених напіввагонів з 26 на 27 колію Сортувального
парку на стрілочному переводі № 605 сталося сходження
першого по ходу руху візка електровоза ВЛ60 №2308 (ТЧ-7
Знам'янка). О 01.17 надано наказ ДН на виїзд відновного
поїзда ст. Знам'янка
Поїзд №4301 (резервний електровоз ЧС4 №102) застосував Відправився поїзд
екстрене гальмування, при швидкості 80 км/год, для 06.55 із затримкою на
попередження наїзду на людину, зупинився на 208 км ПК4. 9 хв.
Наїзд попередити не вдалося – смертельно травмовано
сторонню жінку, похилого віку.

1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія

22

26.06.2018
11.53

24

1

22.06.2018
06:10

2

23.06.2018
17:55

3

Поїзд №715 Київ – Перемишль (HRCS2 №007) на 1223 км
ПК9-10 смертельно травмував стороннього чоловіка, віком
близько 25 років

На 98 км ПК4 виявлено відкриту сторонніми особами
релейну шафу сигнальної установки №11 та крадіжку
трансформаторів: ПРТА – 2 шт., ПОБС-3А – 1 шт., реле
КПТШ-5 – 1 шт. Сигнальні установки №11 та №13 хибно
сигналізують забороняючим показанням.
26.06.2018, Донецька залізниця», Поїзд №6244 Фенольна – Близнюки (ЕД2т №109, РПЧМ
18.20
ДН-2
Лиман.
ст. Александров) через несправність зчепу (не збирається схема)
Фенольна.
запросив допоміжний локомотив. Поїзд з допоміжним
локомотивом ЧМЕ3 №4588, відправився із затримкою на 47
хв.
26.06.2018
22:50

23

«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка. т.
Хмельницький.
Львівська залізниця»,
ДН-4 Івано-Франківськ
перегін Букачівці –
Бурштин.

24.06.2018
12:25

Морський та річковий транспорт
ДП «АМПУ»: м.
Водія пожежного автомобіля Служби пожежної безпеки
Одеса, Приморський р- відомчої пожежної команди О 06 год. 10 хв. 22.06.2018 було
н
знайдено повішеним на дереві
Телефонний дзвінок громадянина, що його друг знаходиться
на траверсі селища Курортне на відстані 22 морські милі від
берега. Каркасно-надувна байдарка з вітрилом “Фортуна”
Чорне море,
бортовий номер Х44. Власник на борту, вийшов із п/п Затока
координати 45-42,09N 23.06.18 о 8.15 та прямував до Туреччини. Втрата рульовго
030-44,12E
кріплення, неспроможність керувати плавзасобом
19.48 потерпілого було піднято на борт ПРК-02. 45-42,09N
030-44,12E Загрози життю немає. Медичної допомоги не
потребує. ПРК – 02 рушив до я/к Совіньон.
Херсонський
морський порт, на
території прохідної
№ 4.

О 12 год. 25 хв. 24.06.2018 начальник караулу державної
служби охорони МВС отримав повідомлення про те, що на
території четвертої прохідної Херсонського морського порту
було виявлено тіло співробітника державної служби охорони
МВС Улибіна О.В. з вогнепальним пораненням.
На місці події працює слідчо-оперативна група МВС.
Ймовірна причина смерті – суїцид.

1-1-0 Аварія
Затримано поїзди:№43
на 08 хв., №6417 на 40
хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд прибув о 23.36
затримкою на 1 год. 30
хв. По впливу
затримано поїзд
№6858 на 1 год. 06 хв

1-0-0 Інцидент

1-1-0 До відома

Постраждалі відсутні

1-0-0 Серйозна
аварія

На території четвертої
прохідної
Херсонського
морського порту було
виявлено тіло
співробітника
державної служби
охорони

1-1-0 Нещасний
випадок До
відома

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

