Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 08.05.2019 по 16.05.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
5
0
3
Не з вини:
4
0
5
ВСЬОГО:
9
0
8
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
3
0
0
Не з вини:
3
0
2
ВСЬОГО:
6
0
2
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
2
1
1
ВСЬОГО:
2
1
1
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
11
6
4
- наїзди на сторонніх
10
6
4
осіб
- пожежі
1
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
0
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
6
0
0
ВСЬОГО:
17
6
4
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
8
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
0
0
0
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

2

0

0

10

0

0

+
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт

08.05.2019
04:45
1

09.05.2019
07:40
2

3

12.05.2019
07:20

11.05.2019
04:10
4

5

14.05.2019
09:20

6

13.05.2019
08:15

На перехресті
вулиць
Пастерівській та
Благовісної
в м. Черкаси
На перехресті
вулиці Богуславки
та автодороги Р43
(ЛанівціТернопіль),
Тернопільської
області
На вул.
Варшавській,
у м. Львові
На а/д БориспільКременчукЗапоріжжя,
в с.Жуки,
Глобинського
району,
Полтавської
області
На вул.Збаразькій
у м.Тернопілі

Водій легкового автомобіля Сітроен-Берлінго виїхав на
перехрестя на забороняючий сигнал світлофора червоний
та допустив зіткнення автобусом Богдан-А09202, водій
якого здійснював перевезення пасажирів за міським
регулярно-спеціальним маршрутом
Водій легкового автомобіля Опель-Корса, не врахувавши
дорожні обставини, допустив зіткнення з автобусом БАЗА079.23, водій якого рухався без пасажирів не за
маршрутом, в результаті зіткнення автобус перекинувся

Водій легкового автомобіля Ауді-А6 недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення
з автобусом Богдан-09201, водій якого здійснював
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 28
Водій автобуса Мітсубісі-Темза, здійснюючи перевезення
31 пасажирів за міжміським маршрутом «Київ Запоріжжя», не впорався з керуванням та виїхав за межі
проїжджої частини

Водій легкового автомобіля Мерседес, не врахувавши
дорожньої обстановки, допустив зіткнення з автобусом
БАЗ-А079.14, в салоні якого перебувало 18 пасажирів
На вул.
Водій автобуса І-ВАН A07A-41, здійснюючи перевезення
Полтавський Шлях 15 пасажирів за регулярним приміським маршрутом № 193
у м. Харкові
«Харків - Буди», допустив зіткнення з легковим

4 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-4 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля 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

14.05.2019
15:00

На пров.
Казацькому
у м. Херсоні

14.05.2019
17:40

На вул.Іллінській у
м.Сумах

15.05.2019
19:00

На вул.
Виговського,
у м. Львові

7

8

9

автомобілем ВАЗ-2110
Водій автобуса БАЗ-А079.04, здійснюючи перевезення 19
пасажирів за міським маршрутом № 5 «пл.. Білозерська –
Молодіжний пляж», різко загальмував, внаслідок чого
пасажирка автобуса впала та отримала травми середнього
ступеню тяжкості
Водій автобуса РУТА-25, здійснюючи перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 13 «Тепличний –
Г.Крут», допустив наїзд на пішохода, який переходив
проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному
переходу
Водій легкового автомобіля Мерседес-Віто не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій якого Здійснював перевезення 28 пасажирів за
міським маршрутом №17. В наслідок зіткнення відбулося
падіння пасажира (жінки) в салоні автобуса

Пасажирка автобуса
отримала травми

1-0-1 З вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав травму
та був доставлений до
лікарні

1-0-1 Не з вини

Міський електричний транспорт
12.05.2019
11:10

На перехресті
Московського
проспекту та вул.
Академіка Павлова,
у м. Харкові

13.05.2019
08:20

На вул. Київській у
м. Житомирі

13.05.2019
15:40

На вул. Богдана
Хмельницького
у м. Харкові

13.05.2019
12:45

На вул. Стуса
у м. Львові

1

2

3

4

Під час проїзду стрілочного переводу через непрацюючий
замикач стрілки другий візок трамвая TАТРA-T3, водій
якого здійснював перевезення 5 пасажирів за міським
маршрутом № 5 «вул. Одеська – Парк Машинобудівників
(ЮМТ)», зійшов з рейок, внаслідок чого сталося зіткнення
лівої задньої частини вагону з легковим автомобілем
ТОЙОТА-Пріус
Водій тролейбуса Шкода-15Тр, здійснюючи перевезення 60
пасажирів за міським маршрутом № 3 недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення
з легковим автомобілем Хюндай-Аксент
Водій тролейбуса ЗиУ-9, рухаючись без пасажирів до місця
відстою транспортного засобу недотримався безпечного
інтервалу руху та допустив наїзд на легковий автомобіль
Тойота-Камрі який стояв на правому по ходу узбіччі.
Водій трамвая КТ-4-СУ, здійснюючи перевезення 25
пасажирів за міським маршрутом № 4, здійснив наїзд на
пішохода який раптово
вийшов на рейки
у
невстановленому для цього місці

14.05.2019
08:00
5

15.05.2019
08:15
6

7

15.05.2019
06:47

На вул. Академіка
Павлова
у м. Харкові

Водій
легкового
автомобіля
Сузукі-Гранд-Вітара,
недотримався безпечного бокового інтервалу та допустив
зіткнення з трамваєм ТАТРА-Т6А5, водій якого здійснював
перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом № 27
«Новожанове-Салтівська»
На вул.
Водій трамвая TАТРA-Т3, здійснюючи перевезення 30
Гольдберівській,
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Новожановеу м. Харкові
Салтівська», недотримався безпечної дистанції та
швидкості руху, допустив попутне зіткнення з легковим
автомобілем ВАЗ-21099
На вул. Г. Дніпра, у Водій вантажного автомобіля ГАЗ-33023-212 не впорався з
м. Києві
керуванням та допустив зіткнення з трамваєм Т-3SUCSТатра-Юг, водій якого здійснював перевезення пасажирів
за міським маршрутом № 16

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Затримок поїздів немає

1-0-0 Інше

Затримка поїзда склала
5 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія
(наїзд)

Затримка поїзда на 1 год.
51 хв.

1-0-0 Інцидент

Залізничний транспорт

1

08.05.2019
13:45

08.05.2019
22:17
2

08.05.2019
23:10
3

09.05.2019,
02:22
4

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів. ст. Стрий.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Вільнянськ
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Кам’янське –
Балівка
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ, ст.
Кислівка

З повідомлення працівника колії на території бази ПЧ - 5
виявлено снаряд часів ВВВ. Небезпечне місце огороджено.
О 18.30 снаряд вивезено працівниками ДСНС
Під час руху поїзда №6582 Запоріжжя-Ліве – Синельникове
(ЕР1 №207) у вагоні №20710 сталася сутичка між
пасажирами унаслідок чого розбили вікно. Одного
пасажира травмовано. Постраждалий від госпіталізації
відмовився
Поїзд №2156 (ВЛ11М/5 №475 ТЧ-2 Кривий Ріг) на 51 км
ПК3 смертельно травмував стороннього чоловіка

Поїзд №45 Ужгород – Лисичанськ (ТЕП70 № 45)
зупинився через несправність локомотива з вимогою
допоміжного локомотива. Допомогу надано локомотивом
№ТЕП70 №145, зі ст. Куп’янськ-Сортувальний. О 03.52
поїзд №45 з допоміжним відправився із загальною
затримкою на

09.05.2019
05:30
5

09.05.2019
16:45
6

10.05.2019
04:36
7

11.05.2019
01:17

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст. ОдесаЗастава І
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-4
Херсон, перегін
Каховка –
Матросівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Чоповичі
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, перегін
Буялик – Сербка.

8

11.05.2019
02:40
9

10

11

11.05.2019
04:28

11.05.2019
03:00

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, перегін
Обхідна – Балта.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Ковель.
Регіональна філія
«Придніпровська

Поїзд №7705 (ЕР9е №653) на 1501 км ПК7 навпроти поста
ЕЦ-2 травмував стороннього чоловіка. Травмованого
чоловіка госпіталізовано.
Поїзд №6771 Нововесела – Херсон (ЧМЕ3 № 4508)
зупинився на 293 км ПК3 через несправність локомотива з
вимогою допоміжного. О 16.58 зі ст. Матросівка надано
допоміжний локомотив ЧМЕ3 № 4733. Відправився поїзд
№6771 з перегону о 17.33, ст. Матросівка прослідував о
18.03
Поїзд №3072 (ВЛ80 № 1482) на 132 км ПК1 головної колії
№ ІІ смертельно травмував стороннього чоловіка

Травмовано сторонню
особуЗатримка поїзда
склала 19 хв.

1-0-1 Аварія
(наїзд)

Затримка поїзда
на 01 год. 26 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда склала
25 хв.

1-1-0 Аварія
(наїзд)

Поїзд № 3004 (ВЛ80с №2405, 1330 т, 228 осей) зупинився
на 1249 км ПК10 парної колії перегону через самовільне
спрацювання автогальм. При огляді складу поїзда
локомотивною бригадою виявлено саморозчеплення
автозчепів між 6-м з голови поїзда вагоном № 55160964
(ДР – 24.11.2017 ВЧД П’ятихатки, ПР-1 – 10.01.2019ВЧД
Затримки поїздів немає
Батуринська) та 7-м вагоном № 52219359 (КР – 16.03.2017
ВЧД Куп’янськ, ПР-1 – 29.09.2018 ВЧД Батуринська) з
утворенням розриву 400 м між вагонами. Причина: злам
запобіжника від саморозчеплення у 7-му з голови поїзда
вагоні № 52219359.
На пульт-табло ДСП ст. Балта 2 ділянка віддалення
сигналізує хибною зайнятістю. Причина: сторонніми
Затримано поїзди: № 119
особами у релейній шафі викрадено прилади СЦБ, а саме:
на 38 хв., № 3004 на 48 хв.
ПРТА – 2 шт., ПЧ 50/25 – 2 шт., ФП – 1 шт.
Поїзд № 6394 Ковель – Сарни (Д-1 №631 РПЧ-3, РПЧМ-3
Войтович із тепловозом 2М62 №174А) через пізній вихід
тепловоза з депо, відправився по віддаленню за поїздом №
68.
На пульт-табло ДСП сигналізує хибна зайнятість рейкового
кола ЧДП, ділянки наближення Ч1П по парній колії та

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзд № 6394
на 1 год. 28 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди: № 2704
та № 2702 більше 30 хв.,

1-0-0 Втручання
в діяльність

залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Кривий Ріг.

11.05.2019
05:33
12

13

11.05.2019
08:21

11.05.2019
03:00

14

11.05.2019
03:00
15

11.05.2019
10:15
16

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Долинська.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст. Кодима.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Кривий Ріг

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Березань –
Переяславська.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Суховоля –
Білогородка.

ділянки віддалення Н1У по непарній колії перегону Кривий
Ріг – Кривий Ріг Західний, не відкривається на дозволяюче
показання вхідний сигнал Ч, мигає несправність сигналу
ЧД. Причина: сторонніми особами біля стрілочного
переводу № 6 відкопано та вирізано 10 метрів кабелю
СБПУ 30х2.
Поїзд № 2254 (2ТЕ10м №2602 (ТЧ-8), 2842 т, 220 осей)
прибув на колію № 5. При огляді ОВР о 06:35 виявив
задимлення вантажу (сіра, аварійна картка № 404, ООН
1350) у 4 з голови поїзда вагоні № 60920519 (Україна).
Вагон відчеплено та відставлено на колію № 13 для
усунення задимлення. О 07:45 задимлення ліквідовано
Поїзд № 764 Одеса-Головна – Київ (ЧС4 №188 ТЧ-1 КиївПас.) смертельно травмував сторонню жінку похилого віку
На пульт-табло ДСП сигналізують хибну зайнятість:
рейкове коло ЧДП, ділянки наближення Ч1П по парній
колії та ділянки віддалення Н1У по непарній колії перегону
Кривий Ріг – Кривий Ріг-Західний, не відкривається на
дозволяюче показання вхідний світлофор Ч, сигналізує
несправність сигнал ЧД. Причина: невідомими особами
біля стрілочного переводу № 6 відкопано та вирізано
кабель СБПУ 30х2 – 10 м. О 10.50 розпочато роботи по
усуненню несправності. О 12:28 несправність усунуто. По
впливу
З повідомлення монтера колії на 73 км ПК1, у полосі
відводу на відстані 6 м від колії виявлено снаряд часів
ВВВ. Безпеці руху не загрожує. Місце огороджено.

Поїзд № 4802 (ЧМЕ3 № 7327) на 56 км ПК4 травмував
сторонню жінку. Потерпілу госпіталізовано до лікарні.

№ 72 на 6 хв., № 102 на
5 хв.

Затримки поїздів немає

1-0-0 Аварія
(пожежа)

Затримано поїзд № 764
склала 9 хв

1-1-0 Аварія
(наїзд)

Затримано поїзди: № 2702
на 42 хв., № 2704 на 30
хв., № 72 на 6 хв., № 102
на 5 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів немає

1-0-0 Інше

Травмовано сторонню
особу. Затримано поїзд №
4802 на 38 хв.

1-0-1 Аварія
(наїзд)
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Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
ЗапоріжжяКам’янське.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Балівка –
НовомосковськДніпровський.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
ЗапоріжжяКам’янське –
Кам’янськеПасажирське
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-4
Херсон, перегін
Лоцкине – Явкине
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, перегін
Іванівка – Затишшя
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, ст. СумиТоварна
Регіональна філія

Локомотив (ЧМЕ3 №2908) при переїзді з колії № 7 на
колію № 16 травмував стороннього чоловіка. Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу. Постраждалого госпіталізовано
до міської лікарні.
З повідомлення машиніста поїзда № 3502 – сигнальна
установка № 10 сигналізує червоним, № 8 – згасла.
Оглядом локомотивної бригади на регульованому переїзді
13 км ПК3 без чергового працівника, виявлено –
пошкоджений світлофор переїзної сигналізації та збиті
сигнальні стовпчики, біля яких знаходяться залишки
автомобіля (бампер з іноземними номерами)
Поїзд №2711 (ВЛ8 №294 ТЧ-1, П’ятихатки) на 155 км
ПК10 смертельно травмував сторонню жінку. Відправився
о 13.02 із затримкою

Машиніст поїзда №2282 (2ТЕ10Ут №0033 ТЧ-8 Миколаїв)
на 176 км ПК3 застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на сторонній предмет (пікетний
стовпчик), який було накладено невідомими особами на
ліву за напрямком руху рейкову нитку. Наїзд попередити
не вдалося.
Поїзд №2134 (2ЕЛ5 №0025 ТЧ-2 Подільськ) на 1385 км
ПК4 травмував стороннього чоловіка похилого віку.
Постраждалого госпіталізовано до лікарні
Поїзд №100 Мінськ – Запоріжжя (ТЕП70 №148) на 61 км
ПК2 смертельно травмував сторонню жінку похилого віку.

Поїзд №140 Лисичанськ – Дніпро

(ТЕП70 №88 ТЧ-15)

Затримки поїздів немає

1-0-1 Аварія
(наїзд)

Поїзд № 3502 затримано
на 50 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано на 16 хв.
По впливу затримано
поїзди: №6022 на 7 хв.,
№1441 на 7 хв., №2819 на
5 хв., №2031 на 5 хв

1-1-0 Аварія
(наїзд)

Затримка поїзда склала 00
год. 06 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда склала
54 хв.

1-0-1 Аварія
(наїзд)

Затримка поїзда склала 56
хв.

1-1-0 Аварія
(наїзд)

По впливу затримано

1-0-0 Втручання

00.40

14.05.2019
15:15
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14.05.2019
19:30
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15.05.2019
15:00
26

27

15.05.2019
17:04

«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Сватове

відправився із затримкою на 1 год. 39 хв. через виклик
працівників поліції до вагону №3 з причини неадекватної
поведінки пасажира (полковник ЗСУ). Пасажира забрано
працівниками поліції.
Регіональна філія При проходженні дефектоскопного візка РДМ-22 № 9
«Одеська
виявлено на 162 км ПК7 непарної колії гостродефектну
залізниця», ДН-2
рейку по коду 24.2 (поперечні тріщини у головці і злами
ім. Т. Шевченка,
унаслідок буксування, юзу, проходу коліс з повзунами або
перегін Городище – вибоїнами) по обох нитках. О 15:15 за підписом ПЧГ-8
Корсунь.
Джафарова видано обмеження швидкості руху не більше
15 км/год. Згідно наказу від 03.12.2018 № 464/Н при
наявності обмеження швидкості не більше 15 км/год на
164-163 км непарної колії перегону Городище – Корсунь
вагова норма поїздів не повинна перевищувати 4300 т.
Регіональна філія Відсутнє кодове управління від ДНЦ-5. Станції працюють
«Львівська
на резервному керуванні. Причина з’ясовується. Станом на
залізниця», ДН-5
07:00 роботу пристроїв не відновлено.
Ужгород, ділянка
Кострино – Сянки..
Філія «Центр
Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті.
охорони здоров’я», Отримано повідомлення щодо мінування будівлі лікарні.
м. Львів, вул.
Хворих та персонал евакуйовано. О 15.30 після огляду
Огієнка, 5
будівлі та прилеглих територій, вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено, роботу лікарні відновлено
Регіональна філія Поїзд №723 Харків – Київ (HRCS2 №009) на 87 км ПК3
«Південно-Західна смертельно травмував стороннього чоловіка (на вигляд 25
залізниця», ДН-1
років).
Київ, ст. Яготин

поїзди: №6439 на 42 хв.,
№6448 на 30 хв.

в діяльність

Затримано поїзди: №2831
на 3 год. 47хв., №2835 на
3 год. 13 хв., №2833 на 2
год. 42 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримки поїздів немає.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда склала 22
хв. По впливу затримано
поїзди: №148 на 25 хв.,
№6812 на 12 хв.

1-1-0 Аварія

