Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 13.10.2017 по 20.10.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
6
1
6
1
12
2

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
0
0
Не ліцензований
1
5
Втручання
0
0
ВСЬОГО:
1
5

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
1
0
3
0
0
0
4
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних
Загинуло
подій
0
0
0
0
0
0

Травмовано
3
5
8
Травмовано
0
6
0
6
Травмовано
1
2
0
3
Травмовано
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

1

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
5
3
4
3

Травмовано
0
1
1

0

0

0

1

0

0

3
8

0
3

0
1

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

Дата і час
скоєння
подій

1

12.10.2017
18:21

2

13.10.2017
16:30

Місце скоєння
подій

На проспекті
Соборному,
у м. Запоріжжі

Травмовано

6

0

0

2

0

0

0
4
12

0
3
3

0
1
1

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-312Д,
здійснюючи
регулярні перевезення 17 пасажирів за міським
маршрутом №76, не дотримався безпечної дистанції та
швидкості руху здійснив зіткнення з легковим
автомобілем Субару-Форестер, який в свою чергу
зіткнувся з легковим автомобілем БМВ-118

На вул. Паркова
Водій автобуса ГАЗ-32213, здійснюючи перевезення 4
в смт Голованівськ,
пасажирів за міжобласним маршрутом «Умань –
Кіровоградської
Грузьке», допустив наїзд на пішохода
області

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Водій легкового
автомобіля БМВ,
отримав травми

1-0-1 З вини

Пішохід загинув на
місці пригоди

1-1-0 З вини

3

13.10.2017
09:50

4

14.10.2017
10:35

5

14.10.2017
14:15

6

15.10.2017
20:30

7

16.10.2017
12:10

8

17.10.2017
11:20

9

18.10.2017
12:00

10

18.10.2017
20:45

Водій
легкового
автомобіля
Фольксваген-Пассат
недотримався безпечної дистанції та швидкості руху,
На проспекті
здійснив
зіткнення
з
автобусом
БОГДАН-А092,
Гагаріна,
водій якого здійснював перевезення 6 пасажирів за міським
у м. Харкові
маршрутом № 147е «бульв. С. Грицевця – вул.
Університетська».
На 58 км автодороги Водій легкового автомобіля КІА-РІО, виконуючи маневр
М-14 Миколаїв –
обгону, недотримався безпечного інтервалу та здійснив
Очаків біля
дотичне зіткнення з автобусом БАЗ-А079.20, водій якого
с. Іванівка
здійснював перевезення 10 пасажирів за міжміським
Миколаївської
маршрутом «Миколаїв – Очаків». Після зіткнення легковий
області
автомобіль з’їхав у кювет, де допустив перекинувся.
Водій
легкового
автомобіля
Фольксваген-Тігуан,
На проспекті
здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги у русі та
Соборному
допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-Спрінтер,
у м. Запоріжжі
водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 40.
Водій автобуса БАЗ А079.34, здійснюючи перевезення 20
На проспекті
пасажирів для власних потреб підприємства, від м.Київ
Перемоги
до м.Чернігів, рухався заднім ходом та здійснив наїзд на
у м. Чернігові
пішохода, який йшов позаду автобуса.
Водій легкового автомобіля БMВ-X5 не витримав безпечної
В с. Перекопівка,
дистанції та швидкості руху, здійснив зіткнення з автобусом
Роменського району,
ПАЗ-32053, водій якого здійснював перевезення 15
Сумської області
пасажирів за приміським маршрутом Ромни - Глинськ.
На перехресті
вул. Ватутіна та вул. Водій легкового автомобіля не дотримався безпечної
Стасова
швидкості руху та допустив зіткнення з автобусом Івеко
в м. Кривий Ріг,
Турбо Дейлі, водій якого здійснював перевезення 10
Дніпропетровської пасажирів за міським маршрутом № 330.
області
Водій легкового автомобіля Шевроле-Круз не дотримався
На площі Перемоги безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення з
у м. Херсоні
автобусом БАЗ-22154, водій якого здійснював перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 4.
На перехресті
Водій легкового автомобіля Лексус-RХ350 проігнорував
вулиць Сумської та забороняючий сигнал світлофора та допустив зіткнення з
площа Конституції легковим автомобілем Фольксваген-Таурег, після чого по

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

1 пасажир легкового
автомобіля загинув,
ще один отримав
травму

1-1-1 Не з вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля та
пасажир автобуса
отримали легкі
тілесні ушкодження

1-0-2 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

5 пішоходів
загинули на місці
пригоди, ще 6

1-5-6 Не
ліцензований

у м. Харкові

11

18.10.2017
13:30

На вул. Попова 11,
корп. 1 у м.
Кропивницький
Кіровоградської
області

12

19.10.2017
07:20

На вул. Соборності
65
у м. Полтава

13

19.10.2017
09:40

На Проспект
С.Бандери
у м. Тернополі

1

13.10.2017
12:15

На вул. Героїв Праці
у м. Харкові

2

16.10.2017
11:15

На вул.
Д. Галицького
у м. Львові

3

17.10.2017
13:26

На просп.
Московському
в м. Харкові

4

19.10.2017
09:00

На вул. Слівенській
у м. Тернополі

інерції Лексус-RХ350 перекинувся та виїхав на тротуар

пішоходів отримали
травми

Водій автобуса БАЗ-2215 СПГ, під час перевезення 11
пасажирів за міським автобусним маршрутом № 8,
відволікся від керування транспортним засобом та
Постраждалі
допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по
відсутні
пішохідному переході з дитячим візочком. Під час події
сталося незначне дотичне зіткнення автобуса із дитячим
візочком.
Водій автобуса БАЗ-А079.23, рухаючись не за маршрутом
та без пасажирів, не врахував дорожніх обставин та
Пішохід отримав
здійснив наїзд на пішохода на нерегульованому
травми
пішохідному переході
Водій
легкового
автомобіль-таксі
ДЕУ-НЕКСІЯ,
рухаючись по проспекту С. Бандери не врахував
Постраждалі
дорожньої обстановки, не вибрав безпечного інтервалу і
відсутні
допустив зіткнення з автомобілем Ауді-А6, який рухався
по переду.
Міський електричний транспорт
Під час висадки та посадки пасажирів на зупинці
громадського транспорту «Зона відпочинку» з трамвая
Пасажир трамваю
TАТРA-Т3, водій якого здійснював перевезення 30
отримав травми
пасажирів за міським маршрутом № 26 «Парк ім. Горького –
Салтівська», відбулось падіння пасажира.
Водій трамвая КТ4-СУ, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 7, здійснив наїзд на
1 пішохід отримав
пішохода, який поза межами пішохідного переходу вийшов
травми
на колію.
Водій трамвая ТАТРА-Т3, здійснюючи перевезення 40
пасажирів за міським маршрутом № 26 «ПівденноСхідна - Лісопарк» під’їжджаючи до зупинки не
Пасажир трамваю
розрахувавши швидкість руху та допустив зіткнення з
отримав тілесні
іншим трамваєм ТАТРА-Т3, водій якого виконував
ушкодження
посадку висадку пасажирів на зупинці та здійснював
перевезення 50 псажирів за міським маршрутом № 6
«Південний вокзал – 602 мікрорайон».
Водій легкового автомобіля Тойота-Корола, рухаючись по
Постраждалі відсутні
вулиці Слівенській не врахував дорожньої обстановки, не

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

1

2

впорався з керуванням і допустив зіткнення з тролейбусом
Шкода-14TR, який стояв на зупинці (в зоні відстою – на
перерві) в салоні тролейбуса на момент ДТП пасажирів не
було.
Залізничний транспорт
Поїзд № 146 Ізмаїл – Київ (2ТЕ116 №1152) прибув із
запізненням на 24 хв. через неодноразові спрацювання
гальм у складі поїзда. Оглядом працівниками ВЧД у 13
13.10.2017 Одеська залізниця, ДН- вагоні № 03322047 на 2 осі виявлено утворення наварів 6-10
19:54
1 Одеса
мм та на 4 осі наварів 12-14 мм. Вагон відчеплено від складу
поїзда, пасажири (7 чоловік) пересаджені на вільні місця до
інших вагонів. Поїзд відправився о 21.14 з затримкою на 1
год. 24 хв. По впливу затримано поїзд № 685 на 1 год. 20 хв.
Поїзд № 2308 (ВЛ8 №1635) зупинився за показаннями
пристрою АСДКБ «Тривога-2» у 14 вагоні ось права
сторона. Оглядом локомотивною бригадою вагона №
56498678 нагрів підтверджено. Поїзд прибув на ст.
Придніпровська
14.10.2017
Девладове о 04.50. Оглядом працівників ВЧД виявлено
залізниця, ДН-2
04:20
порушення торцевого кріплення букси та заявлено
Кривий Ріг.
викидання вагона. Маневровий локомотив на викидання
вагону надано зі ст. Кривий Ріг-Сортувальний. Після
викидання вагона поїзд відправився о 06.55 з загальною
затримкою на 2 год. 35 хв.
14.10.2017
13:54

Південно – Західна
залізниця, ДН-1.
перегін б/п 837кмБровари.

4

14.10.2017
16:25

Південно – Західна
залізниця,
Жмеринська
дирекція залізничних
перевезень. Станція
Гречани

5

15.10.2017
10:10

Одеська залізниця,
ДН-1 Одеса. перегін
Ізмаїл – Ташбунари

3

За повідомленням машиніста поїзда №66 (Кишинеу-Москва)
ЧС-4 №187 на 832км.пк-2 не смертельно травмував
стороннього чоловіка років 50. Швидку допомогу визивали
пасажири які знаходились на пл. Ялинка.

Затримка поїзда
№ 146 на 01 год. 24
хв. По впливу
затримано поїзд
№ 685
на 01 год. 20 хв.

1-0-0
Інцидент

Затримка поїзда
№ 2308
на 02 год. 35 хв.

1-0-0
Інцидент

Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Поїзд № 66
затримано на 15хв.

1-1-0
Аварія

Поїзд №.6327 сполученням Жмеринка – Гречани локомотив
ЕКР -544 ТЧ-4 Жмеринка заявив про виклик швидкої о
16:25. На станцію Гречани прибула о 16:27. О 16:38 заявили Затримка поїзда скла
про смерть жінки і викликали поліцію. О 17:14 прибула
00 год. 56 хв.
поліція. Поїзд №6329 сполученням Гречани – Підволочиськ
відправився о 17:23.
На регульованому переїзді без чергового працівника (ІV
категорії), при справно діючій світловій та звуковій
Постраждалі відсутні
сигналізації із заборонним показанням, водій автомобіля
Тайота-Лендкрузер, (не ліцензований) виїхав на переїзд та

1-1-0
Інше
1-0-0
ДТП на
залізничному
переїзді

6

7

15.10.2017
19:30

Одеська залізниця,
ДН-3 Знам’янка,
ст. Олександрія

15.10.2017
21:51

Придніпровська
залізниця, 1101 км
перегону Запоріжжя
Вантажне –
Запоріжжя-1

8

15.10.2017
20:15

Південно-Західна
залізниця, ДН-4
Коростень,
ст. Житомир

9

16.10.2017
06:00

Південна залізниця,
ДН-2 Харків,
ст. Лихачове.

10

16.10.2017
10:15

Одеська залізниця,
ДН-1 Одеса, перегін
Ізмаїл – Ташбунар,
на 100 км ПК4.

11

16.10.2017
12:56

Одеська залізниця,
Станція Роздільна І.

допустив в’їзд у правий бік тепловоза поїзда №1108
(2ТЕ116 №900 ТЧ-1 Одеса-Сортувальна), який рухався зі
швидкістю 50 км/год.
Вагон №67155911 (власник Україна, вантаж сіль)
знаходившись на колії №13 (під’їзна колія ПЧ-11),
самовільно прийшов в рух з наступним сходженням першої
колісної пари першого візка за напрямком руху на
тупиковій призмі. О 19.55 надано наказ №86 ДНЦО на виїзд
АПК відновного поїзда ст. Знам’янка.
Поїзд №735, HRCS2 №6, (УЗШК ДАРН. П-Зах.), вага – 60,
вісей - 4. Сполученням Київ - Запоріжжя. Поїзд зупинився
на 1101км перегону Запоріжжя Вантажне – Запоріжжя-1,
смертельно травмував сторонню людину (чоловік).

Затримок поїздів
немає
Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Затримано поїзд
№735 на 00:09
Загинуло 2 особи,
жінка та чоловік
(безхатченки) та 1
жінка (безхатченко)
доставлена в
Житомирську
лікарню

Прийомоздавальник вантажу отримала інформацію про
горіння старої будівлі товарної контори
(не
використовується з 1997 року, рік будівництва 1927 на
балансі ДС Житомир, підлягає списанню). Пожежу
ліквідовано силами 3 пожежних машин ДСНС м. Житомир о
21.00. Повідомлено: ВОХР - 20.30, поліція - 20.35, швидка
допомога – 20.20.
Поїзд № 6512 Лозова – Харків-Пасажирський (ЕР2Р
№7033), відправився із запізненням на 34 хв. через
несправність електропоїзда. На ст. Трійчате поїзд прибув о
Затримка поїзда №
07.28 з затримкою на 49 хв. через ремонт зчепу на перегоні 6512 на 03 год. 54 хв.
Лихачове – Трійчате. О 09.32 на 833 км перегону Шурине – По впливу затримано
Бірки машиніст запросив допоміжний локомотив. О 09.45 поїзда: № 7034 на 05
локомотивом ЧМЕ3 №5398 поїзд було повернуто на ст. хв., № 7022 на 22 хв.,
Шурине для пересадки пасажирів на поїзд № 7034. Поїзд №
№ 6852 на 21 хв
6512 з допоміжним локомотивом ЧМЕ3 №5398 відправився
о 10.29.
Поїзд № 3108 (2ТЕ116 № 900) застосував екстрене
гальмування для попередження наїзду на сторонні предмети
Затримка поїзда
(щебінь прикритий травою) з наїздом. Оглядом
склала 05 хв.
локомотивною бригадою пошкоджень локомотива та
інфраструктури не виявлено.
№2144 (2ЕЛ5 №015, ТЧ-2 Котовськ, вага 1236т, 220 вісей)
Травмовано
прибув на 4 колію станції в 11:53 для зміни локомотивної
сторонню особу.

1-0-0
Аварія

1-1-0
Аварія

1-2-1
Інше
(Пожежа)

1-0-0
Інцидент

1-0-0
Втручання в
діяльність
1-0-1
Втручання в
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16.10.2017
16:58

13

16.10.2017
23:19

14

16.10.2017,
22:30

15

17.10.2017
11:50

16

17.10.2017
11:50

17

19.10.2017
17:20

18

19.10.2017
20:10

бригади. В 12 год. 57 хв. ТЧМ-2 заявив щодо готовності
поїзда на відправлення. У цей час відбулось відключення
напруги у контактній мережі. В 13:00 напруга з’явилась, та
по доповіді ДСП під вагонами була виявлена обгоріла
стороння людина (чоловік). Чоловік живий, доставлений
каретою швидкої допомоги до місцевої лікарні
Поїзд № 2937 (2ЕЛ5 №012) на переїзді (без чергового
Південно-Західна
працівника) 1187 км ПК8 о 16год 58хв. допустив зіткнення з
залізниця, ДН-3
трактором ЮМЗ з причепом через порушення трактористом
Жмеринка, перегін
Крижанівським ПДД (виїхав на переїзд при справно діючій
Юрківка –
сигналізації) Поїзд відправився з затримкою на 43 хв.
Журавлівка
Потерпілих немає
Одеська залізниця,
Поїзд № 2135 2ЕЛ5 №017 ТЧ-2 Подільськ (вага 1260т, осі
Одесса-Застава 2 –
220) застосував екстрене гальмування щоб уникнути наїзд
Одесса-Застава 1 на 2 на людину, попередити наїзд не вдалося, чоловік 1994 р.н.
км пк-8.
травмований, доставлений в лікарню.
На пульт-табло станції загорілася несправжньою занятістю
Придніпровська
сигнальна установка №6 та ділянка «ЧДК». При огляді ШН
залізниця, ДН-1
о 00.15 повідомив про крадіжку кабелю зв’язку на 286км
Дніпро, ст. Улянівка. ПК10 перегону Улянівка – Письменна. Повідомлено:
поліція, ВОХР
Регіональна філія
Майстром колії виявлено на відстані 25 м від колії снаряд
«Південна залізниця», часів ВВВ. Безпеці руху не загрожує. Затримки поїздів
ДН-2 Харків
немає. Повідомлено: поліція, ДСНС, СБУ.
Регіональна філія
Майстром колії Каримиго виявлено на відстані 25 м від
«Південна залізниця», колії снаряд часів ВВВ. Безпеці руху не загрожує. Затримки
ДН-2 Харків
поїздів немає. Повідомлено: поліція, ДСНС, СБУ.
ВП Шевченківська
дирекція залізничних Під час осаджування групи з 17 порожніх вагонів під
перевезень
керуванням машиніста, тепловоз ЧМЕ-3 6361, на 8 колії
регіональної філії
смертельно травмовано сторонню особу. (кинувся під 12
"Одеська залізниця" вагон).
Станція Черкаси
Начальник станції отримала інформацію від працівників
Регіональна філія
поліції, що на телефон 102 надійшло анонімне повідомлення
«Львівська
про мінування пасажирського вокзалу. Повідомлено:
залізниця», ДН-1
поліція, СБУ, НОР-1, ДСНС, Укртрансбезпека. Проведені
Львів, ст. Стрий
евакуаційні та пошукові заходи. О 21.35 після обстеження

діяльність

Затримка поїзда
№ 2937 склала 00
год. 43 хв.
Травмовано
сторонню особу.
Затримка поїзда
склала 00 год. 18 хв.
Затримано поїзди:
№3009 на 24 хв.,
№3011 на 30 хв.,
№3169 на 38 хв.,
№3171 на 10 хв.

1-0-0
ДТП на
залізничному
переїзді
1-0-1
Аварія
1-0-0
Втручання в
діяльність

Втручання в
діяльність

1-0-0
Інше

Втручання в
діяльність

1-0-0
Інше

Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0
Аварія

Затримок поїздів
немає

1-0-0
Втручання в
діяльність

території вокзалу інформація про
підтвердилась. Вокзал відновив роботу.
19

20

1

20.10.2017
01:20-02:23.

20.10.2017
02:05-02:20

20.10.2017
01:50

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. ДніпроГоловний
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Дніпро
Лоцманська

мінування

не

Черговому по вокзалу, черговий наряд поліції повідомив,
що вокзал заміновано. Повідомлено: СБУ, Прокуратуру,
ДСНС. О 02.23 після обстеження вокзалу інформація про
мінування не підтвердилась.

Затримок поїздів
немає

1-0-0
Втручання в
діяльність

Черговому по вокзалу підполковник повідомив, що вокзал
заміновано. Повідомлено: СБУ, Прокуратуру, ДСНС. О
02.20 по повідомленню підполковника вокзал заміновано
хибно.

Затримок поїздів
немає

1-0-0
Втручання в
діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0
До відома

Морський та річковий транспорт
Місце події:
За інформацією, яку отримано факсом о 02 год. 51 хв.
Миколаївський
20.10.2017 від начальника СМБ Миколаївської філії ДП
морський порт,
«Адміністрація морських портів України» Коміренка В.С.:
причал № 15,
0 01 год. 50 хв. 20.10.2017 від агента судна було отримано
портовий засіб
інформацію про те, що під час проведення прикордонного та
UANLV – 0001
митного контролю на відхід т/х «PORT RUSSEL» в
(Вантажний
нежитловому носовому приміщенні на судні було виявлено
термінал), т/х «PORT незадекларовані капітаном судна 2912,9 літрів фарби та 215
RUSSEL», прапор – літрів розчиннику на загальну суму 12 900 дол. США.
Маршалові острови, Головним державним інспектором Миколаївської митниці
IMO № 9223265
складено Протокол про порушення митних правил

Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

