Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 17.01.2019 по 24.01.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
8
0
4
Не з вини:
4
0
1
ВСЬОГО:
12
0
5
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
3
0
0
Не з вини:
2
0
0
ВСЬОГО:
5
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
1
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
0
1
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
9
5
3
- наїзди на
8
5
3
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:

№

1

Дата і час
скоєння
подій
17.01.2019
07:25
17.01.2019
07:00

2

3

4

19.01.2019
13:00

22.01.2019
08:30

Місце скоєння
подій
На вул. Архітектора
Альошина
у м. Харкові
На перехресті вулиць
Князя В. Великого та
вул. В. Мономаха
у м. Дніпро
На перехресті вулиць
Іллінська та вул.
С.Бандери
у м. Суми
На вул. Миру
в смт. Хорошеве,
Харківського р-ну.,

12
0
0
21
5
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
3

0

0

0

0

0

1
4

0
0

1
1

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса БОГДАН A-091, рухаючись на кінцеву
зупинку без пасажирів, не надав перевагу в русі та скоїв
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-111840
Водій легкового автомобіля Мазда-323 проігнорував
забороняючий сигнал світлофору, виїхав на перехрестя де
допустив зіткнення з автобусом МАН-А21НЛ313,
водій якого здійснював регулярні перевезення 16 пасажирів
за міським маршрутом № 88 «вул. Байкальська - вул.
Глінки»
Водій автобуса РУТА-25-СПГ, під час виїзду з другорядної
дороги не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
легковим автомобілем Дачія-Логан
Водій автобуса І-ВАН-A07A-30, здійснюючи регулярні
перевезення
10
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним маршрутом № 1167 «Харків –

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі
відсутні

1-0-0 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

Харківської області

5

20.01.2019
13:20

21.01.2019
15:30
6

7

8

9

22.01.2019
16:30

На перехресті вулиць
Соборної та
Чорновола
у м. Рівному
На перехресті вулиць
Івана Кожедуба та
Рибна у м. Біла
Церква,
Київської області
На Покровській
площі,
у м. Суми

22.01.2019
17:45

На вул. Героїв Праці,
у м. Харкові

22.01.2019
19:40

На 269 км + 700 м
автодороги М-06
«Київ-Чоп»,
Рівненської області
На вул.
В. Бердичівській,
у м. Житомирі

23.01.2019
15:00
10

11

23.01.2019
13:00

На вул. Київській
у м. Житомирі

Хорошеве», недотримався безпечного бокового інтервалу
допустив зіткнення з легковим автомобілем БМВ-X5
Водій автобуса Богдан-А091, здійснюючи перевезення 12
Постраждалі
пасажирів за міським маршрутом № 38 не надав переваги у
відсутні
русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем ДЕУЛанос
Водій автобуса Мерседес-Бенц-313СDІ,
здійснюючи
3 пасажири
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 2, під час
автобуса
виконання маневру лівого повороту, не надав переваги у отримали травми
русі та допустив зіткнення з вантажним автомобілем
Мерседес –Бенц-Атеко-1218
Водій легкового автомобіля Мазда-3 недотримався
Постраждалі
безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з
відсутні
автобусом РУТА-25-СПГ, водій якого здійснював
перевезення 23 пасажирів за міським маршрутом № 12
Водій легкового автомобіля РЕНО-Доккер недотримався
Постраждалі
безпечного бокового інтервалу руху та допустив зіткнення з
відсутні
автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював регулярні
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 215е
Водій вантажного автомобіля ВОЛЬВО-FM9 допустив
Пішохід від
наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину дороги
отриманих
справа наліво поза межами пішохідного переходу
травм загинув
на місці пригоди
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 30
Постраждалі
пасажирів за міським маршрутом №3 «Богунія – Вокзал відсутні
Смолянка», не обрав безпечної дистанції та швидкості руху,
допустив наїзд на автобус МАЗ-206086, водій якого
здійснював посадку-висадку пасажирів на зупинці
громадського транспорту, під час здійснення перевезень 12
пасажирів за міським маршрутом №53-А «Крошня Залізничний вокзал -Крошня»
Водій автобуса МАЗ-206086, здійснюючи перевезення 60
Постраждалі
пасажирів за міським маршрутом № 53-А «Крошня –
відсутні

1-0-0 З вини

1-0-3 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-1-0
Неліцензований
1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

12

23.01.2019
08:45

На вул. Бідного,
у м. Тернополі

23.01.2019
13:40

На вул. Руській
у м. Тернополі

13

Залізничний вокзал - Крошня», не вибрав безпечної
швидкості та дистанції руху допустив наїзд на автобус, Рута25, водій якого виконував посадку/висадку пасажирів на
зупинці громадського транспорту під час здійснення
перевезень 15 пасажирів за міським маршрутом №10
«Крошня – Обласна дитяча лікарня»
Водій
легкового
автомобіля-таксі
Шевроле-Авео, Пішохід отримав
рухаючись без пасажирів не надав переваги у русі та
травми
допустив наїзд на пішохода, який рухався по
нерегульованому пішохідному переходу
Водій автобуса БОГДАН-А092, не надав переваги у русі та
Постраждалі
допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій якого
відсутні
здійснював перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом
№ 16 та виїжджав від зупинки громадського транспорту "6
школа"

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

Міський електричний транспорт
17.01.2019
07:25
1

22.01.2019
13:01
2

23.01.2019
15:00
3

На вул. Ак. Павлова,
у м. Харкові

Водій невстановленого трактора порушив правила
маневрування та скоїв зіткнення з трамваєм TАТРA-T6A5
інвентарний № 4520, водій якого здійснював перевезення 50
пасажирів за міським маршрутом № 16А «вул. Льва
Товстого – Гідропарк»
На вул. Плеханівській, Водій трамвая TАТРA-T3, здійснюючи перевезення 10
у м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 8 «602-й мікрорайон –
вул. Одеська», рухаючись заднім ходом, порушив правила
маневрування та допустив зіткнення з легковим автомобілем
БМВ-520
На вул.
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 30
В. Бердичівській,
пасажирів за міським маршрутом №3 «Богунія – Вокзал у м. Житомирі
Смолянка», не обрав безпечної дистанції та швидкості руху
допустив
наїзд
на
автобус
МАЗ-206086,
водій якого здійснював посадку-висадку пасажирів на

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

23.01.2019
20:20

На проспекті Льва
Ландау
у м. Харкові

23.01.2019
13:30

На вул. Руській
у м. Тернополі

4

5

зупинці громадського транспорту, під час здійснення
перевезень 12 пасажирів за міським маршрутом №53-А
«Крошня - Залізничний вокзал - Крошня»
Водій легкового автомобіля Хюндай-Туксон не впорався з
керуванням та допустив наїзд на стоячий тролейбус Тролза,
водій якого виконував посадку/висадку пасажирів на
зупинці громадського транспорту, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 35 «вул. Одеська –
мікрорайон Північна Салтівка»
На зупинці громадського транспорту «Євроринок» сталось
загорання тролейбуса Шкода-15-TR, водій якого здійснював
перевезення 70 пасажирів за міським маршрутом № 1,
пасажири вчасно покинули салон тролейбуса

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Залізничний транспорт
17.01.2019,
11.04
1

17.01.2019
20:20
2

3

17.01.2019
22.10

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин.

Поїзд №2222 (ВЛ80 №084) на 934 км смертельно травмував Затримка поїзда
стороннього чоловіка
склала 14 хв. По
впливу
затримано
поїзди: №2224
на 20 хв., №1476
на 15 хв., №1488
на 15 хв.
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Трипілля-Дніпровське перша
По впливу
«Південно-Західна
ділянка наближення та секція НП сигналізують хибну
затримано
залізниця», ДН-1 Київ зайнятість. Причина: невідомими особами на 37 км ПК4 поїзди: №781 на
перегін Нові(міст через р. Стугна) пошкоджено магістральний кабель.
38 хв., №38 на 1
Безрадичі – Трипіллягод. 19 хв., №101
Дніпровське
на 30 хв
Регіональна філія
За повідомленням працівників слідчо-оперативної групи
Пішохід загинув
«Львівська залізниця», відділу поліції на 269 км ПК6 виявлено смертельно
на місці пригоди
ДН-4 Іванотравмованого рухомим складом стороннього чоловіка

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія

18.01.2019,
00.17-02.05
4

18.01.2019,
02.05
5

18.01.2019,
03.35
6

18.01.2019,
13.20
7

18.01.2019,
15.45
8

Франківськ перегін
Чернівці – ЧернівціПівденна
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро. ст.
Синельникове І
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст.
Енергодар
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне ст. Кам’яницяВолинська

Під час випробування гальм у поїзді №2271 (ВЛ8 №1014)
ОВР виявлено відсутність у вагонах: №64968324 та
№53752754
–
головної
і
магістральної
частини
повітророзподілювача; Поїзд затримано для проведення
слідчих дій працівниками поліції. О 02.05 після зміни
локомотивної бригади
При відправленні поїзда №3701 (2ТЕ116 №1154)
спрацювали гальма. Оглядом виявлено саморозчеп між 48 та
49 вагонами (№63252334, №67197970).
Поїзд №7 Київ – Івано-Франківськ (ЧС4 №52 ТЧ-1 КиївПас.) зупинився за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога
1» у 1 рух. од., 2 вісь, права сторона. Після огляду
локомотива ТЧМ заявлено про неможливість подальшого
слідування. Після заміни локомотива (ВЛ80К №673 ТЧ-3
Козятин, ТЧМ-1 Самар) від поїзда №2827 зі ст. Дубно, поїзд
№7 відправився о 05.02 із загальною затримкою на 1 год. 38
хв.
Поїздом №6624 Коростень – Київ-Пасажирський (ЕР9М
№558) в районі зупиночної платформи Новаки травмовано
стороннього чоловіка

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень перегін
Шатрище – Чоповичі
Регіональна філія
Поїздом №2845 (ВЛ80К №686) на 11 км. травмовано
«Львівська залізниця», сторонню особу яка сиділа на рейці Потерпілого
ДН-1 Львів перегін
госпіталізовано.
Дубляни-Львівські –
Рясна-2

Поїзд №2271
відправився із
загальною
затримкою
на 1 год. 48 хв.
Після з’єднання
поїзд
відправлено із
затримкою на 54
хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
По впливу
затримано поїзд
№2827 на 1 год.
30 хв
1-0-1 Аварія
Поїзд
затримано
на 20 хв.
1-0-1 Аварія
Затримок
поїздів немає.

18.01.2019,
16.35
9

19.01.2019
05.40
10

19.01.2019,
03.49

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
перегін Боярка –
Васильків
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин ст. Кожанка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя перегін
Бурчацьк – Таврійськ

11

12

19.01.2019
05.35

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя. Перегін

Поїздом №2463 (ВЛ80 №1812) на 891 км смертельно
травмовано стороннього чоловіка ПК5.

Поїзд №1472 (ВЛ-80 №2394) зупинився на парній колії
станції через сходження двох вагонів 54-й №68001551
(Україна) – всіма колісними парами та 55-й №65283343
(Україна) – однією колісною парою. Пропуск поїздів
здійснюється по непарній колії. Надано наказ на виїзд
відновного поїзда ст. Фастів.
Поїзд №9204/9234 (ВЛ11м №74 ТЧ-3, ВЛ11 №653 ТЧ-3,
6241 т, вісей – 436) зупинився на 1159 км ПК7 за показанням
пристрою ДИСК-Б «Тривога 2», 113 рух. од., 3 вісь, ліва
сторона, вагон №61075560 (Україна, ТОВ «Лемтранс», ДР –
12.10.2016 ВЧДР Іловайськ, ПР-3 – 09.01.2019 ВЧДЕ
Батуринська: 615 Тріщина/злом верхнього/вертикального
листа поперечної балки рами). При огляді вагону
машиністом заявлено про витік змазки та руйнування
підшипника, о 04.25 машиніст затребував працівника
вагонного господарства. О 04.50 локомотивом ВЛ11м №484
(ТЧМ Трофимчук) зі ст. Федорівка було відправлено
працівника вагонного господарства. Після прибуття
працівника вагонного господарства на перегін та огляду
вагона, о 05.47 заявлено відчеплення вагона. О 06.20 вагон
відчеплено та відправлено зі швидкістю 5 км/год на ст.
Бурчацьк. ХвостоваО 04.53 відправлена головна частина
поїзду з затримкою на 1 год. 04 хв. частина поїзда
відправлена о 06.37
Поїзд №2313 (2ТЕ116 №1617) зупинився на 329 км ПК6
через несправність локомотива (не вистачає потужності
зрушити з місця). О 05.50 машиніст запросив допоміжний
локомотив. О 06.10 надано допоміжний локомотив 2ТЕ116

Затримано
поїзди: №2463
на 40 хв., №6019
на 35 хв., №763
на 7 хв.

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія
Сходження з
рейок
1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда
на 02 год. 48 хв.
По впливу
затримано
поїзди: №6504
на 10 хв., №6510
на 33 хв., №103
на 14 хв

По впливу
затримано
поїзди: № 6855
на 1 год. 48 хв.,

1-0-0 Інцидент

Комиш-Зоря– рзд. 327 №1609, зі ст. Пологи. О 07.20 поїзд №2313 з допоміжним
км.
відправився із затримкою на 1 год. 45 хв
19.01.2019
22.04
13

14

20.01.2019
00.05

21.01.2019,
00:27

15

16

21.01.2019

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ.перегін Ніжин –
Носівка.

№2313 на 1 год.
45 хв., №2215 на
1 год. 32 хв.
Поїзд
відправлено
локомотивом
ВЛ80 №132
(ТЧМ-9
Березовський) із
затримкою на 1
год. 17 хв.
Поїзд
затримано
на 55 хв.

Поїзд №341 Москва – Кишинів (ЧС8 №018) зупинився на
745 км за показанням пристрою КТСМ «Тривога-1» 2 рух.
од., 2 вісь, ліва сторона. Оглядом електровоза ТЧМ визначив
технагрів. Повторно зупинка о 22.40 на 799 км перегону
Заворичі – Бобрик за показанням пристрою КТСМ «Тривога1» там же (друга секція локомотива). Поїзд прибув на 1
колію ст. Бобрик, о 22.53 ТЧМ замовив заміну локомотива.
Електровоз ЧС8 №018 відчеплено
Регіональна філія
Поїзд №2815 (ВЛ80к №103) зупинився на виході зі станції на
«Львівська залізниця», колії №5-А (непарна обвідна) на 142км ПК5 та повідомив,
ДН-3 Рівне.ст.
що на колії лежить розрізане навпіл тіло чоловіка.
Здолбунів.
Регіональна філія
Поїзд №2861 (ВЛ80т №2050) зупинився на 159 км ПК5 через
Загальна
«Одеська залізниця», несправність локомотиву (спрацювання захисту) з вимогою затримка поїзда
ДН-2 ім. Т. Шевченко, о 00.38 допоміжного локомотиву. О 00.52 після усунення склала 2 год. 01
перегін Городище –
несправності поїзд відправився самостійно. О 01.32 поїзд
хв. По впливу
Корсунь
повторно зупинився на 136 км ПК7 перегону Корсунь –
затримано
Сотники. О 01.35 машиніст запросив допоміжний поїзди: №87 на 1
локомотив. Поїзд з допоміжним локомотивом (ВЛ80т год. 07 хв., №85
№1841) відправився о 02.49.
на 1 год. 00 хв.,
№ 121 на 37 хв.,
№42 на 20 хв.,
№75 на 07 хв.,
№2801 на 3 год.
40 хв., №2863 на
3 год. 10 хв.,
№2865 на 3 год.
10 хв., №2803 на
1 год. 30 хв.
Регіональна філія
Поїзд №70 Львів – Маріуполь (ТЕП70 №060 ТЧ-3)
Загальна

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

01:38

21.01.2019
09:50
17

18

21.01.2019
09:55
22.01.2019
16.46

19

20

23.01.2019,
07:57

23.01.2019
06:05
21

22

23.01.2019,
07:55

«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Верхній Токмак-ІІ –
Низяни
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин. перегін
Бердичів –
Михайленки
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, ст. Сколе
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень.
ст. Коростень
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Чернігів
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст. Есень
Регіональна філія
«Південно-Західна

зупинився на 46 км ПК4 через несправність локомотиву
(лопнула гідростатика, вирвало прокладку, витекло масло) з
вимогою о 01.42 допоміжного локомотиву. Допоміжний
локомотив (ТЕ33АС №2015) надано зі ст. Комиш-Зоря.
Поїзд з допоміжним локомотивом відправився о 03.34.
Поїзд №2215 (ВЛ80 №412) на 30 км ПК6. смертельно
травмував сторонню жінку

затримка поїзда
склала 2 год. 03
хв.
1-1-0 Аварія
Затримка поїзда
склала 21 хв.

Поїзд №2117 (ВЛ11 №091) травмував стороннього чоловіка
Травмовано
(ампутація обох ніг вище колін). Травмованого
сторонню особу
госпіталізовано в Сколівську районну лікарню
Під час приймання поїзда №2325 на колію №6 працівниками
Після
ПКО виявлено течію цівкою діаметром 0,5 мм у 13 за рухом
зважування
поїзда цистерні №74954116 (Білорусь, вантаж – бензин цистерни втрата
моторний, 3 клас небезпеки, номер ООН 1203), вантажу склала
навантаження ст. Барбарів (БЧ), призначенням на ст.
93кг.
Переяславська. Течію усунено шляхом докручування штанги
нижнього зливного пристрою на півтора оберти.
Поїзд №864 Чернігів – Київ (ЕР9м №668) відправився із
Затримка поїзда
затримкою на 1 год. 57 хв. через пізній вихід складу з депо
№864 складає 01
(несправність компресорів)
год. 57 хв
Поїзд №830 Ужгород – Львів (ЕПЛ2Т №031) зупинився на
колії №3 з вимогою допоміжного локомотива через
пошкодження двох струмоприймачів. Допомогу надано
локомотивом
ВЛ11
№156.
Після
ув’язування
струмоприймачів поїзд відправився з допоміжним із
затримкою на 1 год. 31 хв.
За повідомленням обхідника колії Масло на 26 км ПК5 на
парній колії виявлено предмет схожий на гранату Ф-1 без

1-0-1 Аварія
1-0-0 Аварійна
ситуація

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
Затримка поїзда
№830 на 01 год.
31 хв.
Затримано
поїзди: №1482

1-0-0 Втручання
в діяльність

23

24

23.01.2019,
11:14

24.01.2019,
00:05

24.01.2019,
04:04
25

залізниця», ДН-2
Козятин, перегін Біла
Церква – Устинівка

запалу. О 08.05 рух поїздів на перегоні закрито.
Доповнення: О 09.25 небезпечний предмет вилучено. О
09.30 рух поїздів на перегоні відкрито.

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Новожанове
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст. Івківка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Кирилівка

Поїзд №2142 (ВЛ82м №52) зупинився з вимогою
контрольної проби гальм через відсутність гальмівного
ефекту. Поїзд №2142 відправився о 13.46.
Поїзд №95 Бахмут – Маріуполь (ЧС7 №309 ТЧ-3) зупинився
через несправність локомотива. О 00.18 ТЧМ замовив
допоміжний. Допоміжний локомотив ВЛ8 №128 надано з ст.
Синельникове.
Поїзд №6851 Пологи – Бердянськ (ЧМЕ3 №4184) зупинився
через несправність локомотива з вимогою допоміжного.
Допоміжний локомотив ЧМЕ3 №4713 надано з ст. Пологи.

на 1 год. 40 хв.,
№6234 на 39 хв.,
№2801 на 1 год.
00 хв., №2807 на
1 год. 10 хв.
Затримка поїзда
склала 2 год. 41
хв.
Затримка поїзда
склала 1 год. 01
хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
Поїзд затримано
на 1 год. 26 хв.

