Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 10.01.2019 по 17.01.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
8
0
3
Не з вини:
10
9
21
ВСЬОГО:
18
9
24
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
2
0
2
ВСЬОГО:
3
0
2
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
0
3
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
3
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
3
0
2
- наїзди на
2
0
2
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.

Інциденти
ВСЬОГО:
Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння
подій
09.01.2019
18:40

1

10.01.2019
13:09
2

3

10.01.2019
18:40

Місце скоєння
подій

7
0
0
10
0
2
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
2

0

0

0

0

0

1
3

0
0

1
1

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
На вул. Шевченка
Під час руху автобуса БАЗ-А 079.23, водій якого здійснював
в м. Тростянець,
перевезення 11 пасажирів за міжобласним маршрутом
Сумської області
«Суми – Полтава», відпало колесо та наїхало на легковий
автомобіль Мерседес-Бенц-С-240, що рухався по зустрічній
смузі
На 334+300 м
Водій легкового автомобіля Опель-Віваро виїхав на
автодороги Н-03,
зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автобусом
Чернівецької області Мерседес–Бенц-Спрінтер-310-D, водій якого здійснював
перевезення 3 пасажирів для власних потреб

На вул. Бориса Тасуя,
у м. Південному,
Харківської області

Водій автобуса I-ВAН-A07A-41, здійснюючи перевезення 7
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
№ 1176 «Харків – Південне», недотримався безпечного
бокового інтервалу руху, допустив зіткнення з легковим

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Водій автобуса
помер на місці
пригоди, 5
пасажирів з обох
транспортних
засобів отримали
травми
Постраждалі
відсутні

1-1-5 Не з вини

1-0-0 З вини

На пр-т Гагаріна,
у м. Харкові

11.01.2019
16:20

На вул. Кам’янецькій,
в м. Хмельницький

12.01.2019
10:50

На вул. Українській у
смт. Красноторка,
м. Краматорськ,
Донецької області

12.01.2019
13:00

На перехресті, пр-т
Водій автобуса РУТА-25ПЕ, здійснюючи перевезення 3
Тракторобудівників та пасажирів за міським маршрутом № 52-е «ст.м.
вул. Валентинівська, «Студентська» – м/н Східна Салтівка (Містечко
у м. Харкові
Будівників)», недотримався бокового інтервалу допустив
зіткнення з легковим автомобілем ДЕУ
У с. Калитянське,
Водій автобуса НЕОПЛАН, здійснюючи перевезення 16
3 пасажири
Козелецького р-н,
автобуса
пасажирів за міжнародним маршрутом «Київ - Москва», не
Чернігівської області впорався з керуванням та допустив перекидання отримали травми
транспортного засобу на правий бік
Постраждалі
На 314 км,
Водій вантажного автомобіля Рено-Преміум-450-DXI,
відсутні
автодороги М-06
не надав переваги в русі та допустив зіткнення з

4

5

6

7

12.01.2019
15:27
8

9

автомобілем УАЗ-3163
Водій автобуса I-ВAН-A07A, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 218-е «ст.м. «Майдан
Конституції» –вул. Гетьманська», недотримався безпечної
дистанції руху та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ВАЗ-2112
Водій легкового автомобіля Мазда-626 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом ПАЗ-4234, водій якого повертався з
ремонтної зони до місця відстою транспортних засобів

10.01.2019
19:52

12.01.2019
10:45

«Київ-Чоп»,

Водій легкового автомобіля ВАЗ-21104 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив лобове зіткнення з автобусом ПАЗ-32054,
водій якого здійснював перевезення 22 пасажирів за
міським маршрутом №7

вантажним автомобілем Вольво-FM 400HP, водій якого

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Пасажир
легкового
автомобіля
отримав травми
Водій легкового
автомобіля та 1
його пасажир
отримали травми,
3 пасажири
легкового
автомобіля
загинули на місці
події
Постраждалі
відсутні

1-0-1 Не з вини

1-3-2 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-3 Не
резидент

1-0-0 Не з вини

Рівненської області здійснював перевезення небезпечного вантажу - газ
нафтовий скраплений
13.01.2019
09:30

На вул. Шишківській
у м. Харкові

Водій вантажного автомобіля КОБАЛЬТ-MSV-6.12M,
недотримався безпечного бокового інтервалу допустив
зіткнення з автобусом I-ВAН-A07A-30, , водій якого
здійснював перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом
№ 241-е «майдан Конституції – вул. Шишківська»

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

14.01.2019
07:45

На 547 км автодороги
М-03 «Київ – Харків –
Довжанське»
Харківської області

Водій
легкового
автомобіля
Хюндай-Соната
недотримався безпечної швидкості руху, не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив
зіткнення
з
легковим
автомобілем
Рено-Мастер, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів на замовлення за міжобласним маршрутом
«Бахмут – Харків»

1-4-9 Не з вини

14.01.2019
07:15

На проспекті Лесі
Українки
у м. Кременчуці
Полтавської області

Водій легкового автомобіля Форд-Кугу, виїжджаючи з
другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Рено-Сімбол, після
зіткнення легковий автомобіль Рено-Смбл виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом РутаА0483, водій якого рухався без пасажирів до АЗС

1 пасажир Рено,
водій та 2
пасажири
Хюндай-Соната
загинули на місці
пригоди, ще 9
пасажирів РеноМайстер
отримали травми
Водій та 2
пасажири
легкового
автомобіля
отримали травми

14.01.2019
13:10

На 421 км автодороги
М-12 Стрий –
Тернопіль –
Кропивницький
Вінницької області

Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц-515 СДІ Водій вантажного
автомобіля
не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного
руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем- Мерседес-Бенцбензовозом Сканія-G420, та легковим автомобілем ВАЗ- 515 СДІ загинув
2108. Після зіткнення вантажний автомобіль Сканія- на місці пригоди,
а водії вантажного
G420 перекинувся на правий бік і стався витік 3 тонн
автомобіля
дизельного пального
Сканія-G420 та

1-1-3 Не з вини

10

11

12

13

легкового
автомобіля і ще 1

1-0-3 З вини

14

14.01.2019
10:00

На вул. ГвардійцівШиронінців
у м. Харкові

Водій автобуса І-Ван-А07А1, рухаючись без пасажирів
за міським маршрутом № 152, недотримався безпечного
інтервалу руху та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Мазда-6

15.01.2019
14:40

У с. Миролюбівка
Андрушівського
р-ну.,
Житомирської
області
На вул. Сім’ї
Сосніних,
у м. Києві
На перехресті вулиць
Академіка Проскури
та Астрономічна
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107 не вибрав безпечної
швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив
зіткнення
з
автобусом
Богдан-А145,
водій якого здійснював перевезення 18 пасажирів за
внутрішньообласним маршрутом „Житомир – Червоне”
Водій автобуса МАЗ- 203069, здійснюючи перевезення 19
пасажирів за міським маршрутом № 69, допустив наїзд на
пішохода, який рухався поза межами пішохідного переходу
Водій легкового автомобіля НІССАН-АЛЬМЕРА Порушив
правила зупинки і стоянки, відчинив двері транспортного
засобу та вдарив ними по задній правій частині кузова
автобуса БАЗ-А079.14, водій якого здійснював перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 33-е «ст.м.
«Держпром» – вул. Астрономічна»
Водій автобуса І-ВАН А07А-30, здійснюючи перевезення 30
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом № 1152
«Харків – Вільшани», застосував екстрене гальмування, але
наїзду уникнути не вдалося. В подальшому з’ясувалося, що
перешкодою виявилося тіло померлого чоловіка, особу
якого було встановлено – Якименко Юрій Володимирович,
07.12.1961 р/н .
Водій автобуса БОГДАН-А-09202, здійснюючи перевезення
25 пасажирів за внутрішньообласним маршрутом № 1354
«Харків – Дергачі», недотримався безпечного бокового
інтервалу допустив зіткнення з легковим автомобілем

15

16

15.01.2019
18:06
15.01.2019
17:40

17

15.01.2019
19:20

На вул. Сумський
шлях, у смт.
Солоницівка,
Дергачівського
району,
Харківської області

15.01.2019
17:45

На вул. Клочківській,
у м. Харкові

18

19

пасажир
легкового
автомобіля
отримали травми
Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Хонда-Кроштур
Міський електричний транспорт

1

14.01.2019
18:45

14.01.2019
21:05
2

3

15.01.2019
11:10

10.01.2019
20.00

1

2

10.01.2019

На проспекті Миру у
м. Житомирі

Водій тролейбуса ЮМЗ, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом №10 здійснив наїзд на
пішохода який раптово вийшов на проїжджу частину дороги
на забороняючий сигнал світлофора
На вул. Ясеневій,
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Гольф здійснюючи
у м. Харкові
маневр лівого повороту, не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з трамваєм Татра-Т3, водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом
№ 23
На вул. Щорса
Водій тролейбуса ЗиУ-9В, здійснюючи перевезення 30
у м. Житомирі
пасажирів за міським маршрутом № 12 „Крошня - Центр”,
не вибрав безпечної дистанції руху та допустив наїзд на
легковий автомобіль ВАЗ-2103
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Поїзд №211 Покровськ – Дніпро (ЧС-2 №354) зупинився на
«Донецька залізниця», 328 км ПК8 через несправність локомотива (спрацювання
ДН-2 Лиман. перегін захисту) та о 20.20 запросив допоміжний локомотив. О 20.28
Демурине – Просяна. зі ст. Чаплине надано допоміжний локомотив ВЛ8 №896.
Відправився поїзд №211 о 21.10, ст. Просяна прослідував о
21.18 з затримкою на 1 год. 22 хв. Доповнення: При
подальшому слідуванні поїзд №211 повторно зупинився о
21.58 на 274 км ПК8 перегону Улянівка – Письменна
(Придніпровська залізниця) через несправність електровоза
ВЛ-8 №896 (перегорання лінійного контактора) з вимогою
допоміжного. О 22.18 зі. ст. Синельникове-2 надано
допоміжний локомотив ВЛ8 №1430 ТЧ-7 Синельникове-1,
ТЧМ-7 Корогод. Відправився поїзд №211 з допоміжним о
23.12 з загальною затримкою на 2 год. 39 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6393 Сарни – Ковель (Д1 №631-3 РПЧ-3 Здолбунів,

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пасажир
легкового
автомобіля
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

1-0-0 Інцидент

По впливу
затримано поїзди:
№1611 на 56 хв.,
№1613 на 25 хв.

По впливу

1-0-0 Інцидент

22.54

«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне. перегін
Маневичі – Троянівка.

11.01.2019
11.30

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

13.01.2019
00.09

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка. перегін
Комарівці – Деражня.

14.01.2019
08:55

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
перегін Чернігів –
Славутич
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса дільниця
Колосівка –
Чорноморська

3

4

5

6

13.01.2019
23.55 01.30
14.01.2019

з тепловозом ЧМЕ3 №2439 ТЧ-7 Ковель) зупинився на 403
км ПК1 за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 2», 3
рух. од., 1 вісь, ліва сторона, t букси +42ºС, t ступиці -2ºС.
Після огляду машиністом Літвін вагона №631-2 виявлено
несправність буксового вузла, прийнято рішення слідувати
до ст. Троянівка не більше 5 км/год. для відчеплення вагона,
відправився о 23.23. На ст. Троянівка прибув в 00.29. Після
відчеплення вагона, відправився поїзд №6393 о 02.08 з
загальною затримкою на 3 год. 37 хв.
Поїзд №2311 (2ЕЛ4 №004) зупинився на 3 км ПК4 через
несправність локомотива (несправність компресора) з
вимогою допоміжного локомотива. Поїзд з допоміжним
локомотивом (ДЕ1 №031)

затримано поїзди:
№141 на 1 год. 08
хв., №964
на 1 год. 05 хв.

Відправився із
затримкою на 2
год. 55 хв. По
впливу затримано
поїзд №6003 на 29
хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №257 Одеса – Ужгород (ВЛ40у №1391Б) зупинився на
1181 км ПК1 за показаннями пристрою КТСМ «Тривога-1 Б»
у 1 рух. од. 1 вісь ліва сторона. Оглядом локомотивної Загальна затримка
бригади нагрів підтверджено та заявлено розмін локомотиву
поїзда склала 2
на ст. Деражня. О 00.22 поїзд відправився з перегону. О
год. 53 хв.
00.32-03.04 поїзд зупинявся на ст. Деражня для зміни
локомотива на ВЛ80к №082
Поїзд №6853 Чернігів – Славутич (ЕР9м №391, РПЧМ-10 Затримка поїзда
Ігнатенко) зупинився на 161 км ПК10 через несправність
склала 1 год. 23
складу та запросив допоміжний локомотив на ст. Жукотки.
хв. По впливу
Допомогу надано о 09.50 з ст. Чернігів (ЧС4 №191)
затримано поїзд
№907 на 40 хв
Машиніст поїзда №1627 (ВЛ80т №1259) повідомив про
знаходження у міжколії на ділянці з 1200 км по 1204 км
Поїзд №2749
перегону Колосівка – Раухівка близько 30 мішків із зерном
затримано на 55
та на ділянці з 1214 км по 1216 км перегону Березівка хв
Раухівка ще 10 мішків. На ст. Чорноморська машиніст
електровоза Давидов (ВЛ80с №2332) виявив у складі поїзда
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Регіональна філія
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Івано-Франківськ
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми перегін
Суми – Суми-Товарна
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман ст.
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Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ, ст.
Івано-Франківськ
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченко.
ст. ім. Т. Шевченко.
Регіональна філія

№2749 відкриту одну створку дверей у контейнері вагона
№94215944 (вантаж - горох, місце 25 кг). Поїзд зупинено на
станції для усунення несправності та складання акту.
Черговому по вокзалу надійшла анонімна інформація про
можливе замінування вокзалу. Працівників та пасажирів
евакуйовано. Після огляду приміщень працівниками ДСНС о
14.41 роботу вокзалу відновлено,
Поїздом №6006 Суми – Смородине (ДР1А №287) на 56 км.
Затримано поїзди: №6006 на 44 хв., №6872 на 29 хв.
Поїзд №9302-ПД (ВЛ82м №057, 0/119 вагонів) зупинився на
2 головній колії при наявності зеленого світла на
світлофорах ЧМ-2, Ч-2. Після зупинки машиніст заявив, що
у хвостовій частині поїзда тримають гальма і він не зможе
набрати швидкість для переходу з постійного на змінний
струм. Поїзд був поділений на дві частини. Головна частина
була відправлена на ст. Тропа поїздом №3338 (ВЛ82м) о
20.10 з затримкою на 3 год. 25 хв., хвостова частина поїздом
№3340 (ВЛ82м №045, ТЧМ-15 Райков)
Поїзд №250/249 Чернівці – Київ (2М62у №330,) через
несправність локомотива прибув із затримкою на 1 год. 21
хв. та запросив допоміжний. Відправився поїзд №250/249 з
допоміжним локомотивом (2ТЕ10М №2751) о 23.27

Вибухових
пристроїв не
виявлено
Травмовано
стороннього
чоловіка
о 21.46 з
затримкою на 5
год. 01 хв. По
впливу затримано
поїзди: №6225 на
1 год. 12 хв.,
№6208 на 32 хв.,
№6017 на 25 хв.,
№124 на 19 хв.,
№6209 на 16 хв.,
№6224 на 15 хв
із затримкою на
34 хв. По впливу
затримано поїзди:
№6470 на 38 хв.,
№953 на 38 хв
Потерпілого з
переломом лівої
ноги

На території шевченківської дистанції електропостачання
біля складу з пальним підсковзнувся та впав машиніст
автомотриси 6 розряду , загальний стаж роботи – 25 років,
стаж роботи за професією – 20 років)
Поїздом №107 Одеса – Ужгород (ВЛ80т №1157, Львів) в Поїзд затримано
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«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка ст.
Хмельницький.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Ігрень

районі вокзалу травмовано сторонню дівчину . Повідомлено: на 21 хв.
швидка допомога, поліція. Потерпілу госпіталізовано в
лікарню м. Хмельницький.
Під час виконання маневрової роботи локомотивом (ВЛ8
№1563 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) по прибиранню порожніх вагонів
(48 од.) з під’їзної колії АТ ДТЕК «Дніпроенерго» (колія
знаходиться на балансі колієвласника) в районі СП №7/9

Сталося
сходження 6
вагонів

1-0-0 Аварія

