Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 15.09.2017 по 22.09.2017
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
10
0
6
2
16
2

Травмовано
6
12
18

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
0
0
1
1
1
1
2
2

Травмовано
0
0
0
0

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
0
0
4
2
1
0
5
2

Травмовано
0
0
0
0

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Загорання
Не резидент
Інше
ВСЬОГО:

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних
Загинуло
подій
0
0
0
0
0
0

Травмовано
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

2

Катастрофи
Аварії
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
10
6
3
0
13
6

Травмовано
0
1
0
1

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

1

2

3

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Травмовано

3

0

0

0

0

0

1
2
6

0
0
0

0
1
1

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса БАЗ-А-079.23, здійснюючи перевезення 8
На перехресті вулиць
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним
15.09.2017
15 Квітня та
маршрутом «Підволочиськ - Тернопіль», не вибравши
11:35
С. Бандери
безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення з
в м. Тернополі
легковим автомобілем Черрі.
Водій мікроавтобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер, не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв
15.09.2017 На вул. Коломийській,
зіткнення з автобусом Мерседес–Бенц-614, водій якого
15:50
в м. Чернівці
здійснював перевезення 22 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом «Чернівці – Бабино».
На а/д М06, поблизу
Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц, (Російська
смт. Чинадійово,
17.09.2017
Федерація), не врахувавши дорожньої обстановки та не
Мукачівського р-ну,
17:53
дотримавши безпечної дистанції, здійснив наїзд на
Закарпатської
велосипедиста.
області

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Велосипедист
загинув

1-1-0 Не резидент

4

18.09.2017
10:01

На вул. Чуднівській,
в м. Житомирі

5

16.09.2017
21:24

На автодорозі Р-70,
між с. Прилиманське
та с. Нова Долина,
Одеської області

6

На перехресті вулиць
18.09.2017
Глинки та
06:20
Харківської,
в м. Дніпро

7

19.09.2017
08:55

На вул. Сумській,
в м. Харкові

8

19.09.2017
07:15

На вул. Чуднівській,
в м. Житомирі

9

18.09.2017 На Харківському шосе,
19:00
в м. Києві

10

18.09.2017
19:30

11

20.09.2017
09:45

12

На Північному шосе,
в м. Запоріжжі

На перехресті вулиць
Протасевича
та В. Гаї
в м. Тернополі
На перехресті вулиць
20.09.2017
Мазепи та
17:10
Миколайчука,
в м. Львові

Водій автобуса Рута-19, рухаючись без пасажирів за
маршрутом №44 «Корбутівка - Малинська» у другій смузі
руху, не дотримався дистанції та спричинив зіткнення з
автомобілем Рено-Трафік.
Водій легкового автомобіля БМВ, знаходячись в стані
алкогольного сп’яніння, скоїв лобове зіткнення з автобусом
БАЗ-А079.23, водій якого здійснював перевезення 23
пасажирів за приміським маршрутом № 38 «смт. Овідіополь
– Одеса АС «АВ Привоз».
Під час руху автобуса Мерседес-Бенц-311, водій якого
здійснював 10 пасажирів за приміським маршрутом
загального користування №204 «м. Дніпро
–
м. Новомосковськ» відбулося випадання пасажира з
салону автобусу.
Водій автобуса І-Ван, здійснюючи перевезення 24
пасажирів за міським маршрутом № 65, не дотримався
безпечної швидкості, дистанції руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем ДЕУ-Ланос.
Водій автобуса Рута-25, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 44, не дотримався безпечної
швидкості, дистанції руху та допустив зіткнення з
легковим автомобілем Мазда-6.
Водій автобуса Богдан-А092.02, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 509 скоїв наїзд на
пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги у
не встановленому місці.
Водій
автобуса
Мерседес-Бенс-312-СДІ,
виконуючи
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 54,
здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу
частину дороги у невстановленому місці.
Водій легкового автомобіля-таксі Деу-Ланос, рухаючись
без пасажирів не вибрав безпечного інтервалу руху та
скоїв бокове зіткнення з легковим автомобілем Рено
Мастер.
Водій вантажного автомобіля КАМАЗ-5511 здійснив проїзд
на заборонений сигнал світлофора та допустив зіткнення з
автобусом БАЗ-А079.04, водій якого здійснював перевезення
10
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового
БМВ, водій та 6
пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-8 Не з вини

Пасажир отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід загинув

1-1-0 Не з вини

Пішохід загинув на
місці пригоди

1-1-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

13

20.09.2017
18:15

14

21.09.2017
07:40

15

21.09.2017
09:00

16

21.09.2017
08:30

17

21.09.2017
13:50

18

21.09.2017
14:45

1

17.09.2017
13:15

маршрутом № 111 «Львів - Дубляни».
На перехресті вулиць Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 40
Сумської та
пасажирів за міським маршрутом № 89-е, не дотримався
Постраждалі
Веснінної,
бокового інтервалу руху та скоїв зіткнення з легковим
відсутні
в м. Харкові
автомобілем Мітсубіші Ланцер.
Водій автобуса Сетра, здійснюючи перевезення 35 пасажирів
На вул. 12 Квітня,
Водій автобуса
за регулярним міжобласним «Харків – Бахмут» через погане
помер
в м. Харкові
самопочуття, зупинив автобус, втратив свідомість та помер.
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц, виїжджаючи з
На вул. Данила
другорядної дороги на головну не надав переваги у русі та
Постраждалі
Галицького,
допустив зіткнення з автобусом ПАЗ-3205, водій якого
відсутні
здійснював перевезення 7 пасажирів за регулярним
в м. Чернівці
маршрутом «Чернівці – Горішні Шерівці».
Під час руху автобуса БАЗ-079.23, водій якого здійснював
перевезення 25 пасажирів за регулярним маршрутом
На вул. 15 Квітня,
Пасажир отримав
«Гусятин – Тернопіль» відчинилися задні двері та
в м. Тернополі
травми
відбулося випадіння пасажира на проїжджу частину
дороги.
Водій автобуса І-Ван-А07А1, здійснюючи перевезення 20
На Панасівському
пасажирів за міським маршрутом № 270 не дотримався
Постраждалі
проїзді
безпечної швидкості, дистанції руху та допустив
відсутні
в м. Харкові
зіткнення з легковим автомобілем БМВ-Х1.
Водій автобуса СПВ-17 Рута, здійснюючи перевезення 22
пасажирів за регулярним маршрутом «Суми – Конотоп» Водій вантажного
На вул.
не дотримався безпечної дистанції, швидкості руху та
автомобіля та 3
Білопільський шлях,
допустив зіткнення з вантажним автомобілем ГАЗ-32213, пасажира автобуса
в м. Суми
після чого вантажний автомобіль перекинувся на правий отримали травми
бік.
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Фіат-Дукато, не впоравшись з
керуванням здійснив попутне зіткнення з тролейбусом
На пр-ті Любові
Шкода-14, водій якого здійснював висадку/посадку
Малої,
Постраждалі відсутні
пасажирів на зупинці загального користування, під час
в м. Харкові
здійснення перевезень 50 пасажирів за міським маршрутом
№ 27 « пр. Дзюби - вул. Новий Побут».

1-0-0 З вини
1-1-0 Біологічна
смерть

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-0-4 З вини

1-0-0 Не з вини

2

16.09.2017
11:40

На вул. М.
Грушевського,
в м. Одесі

Під час руху відбулося загорання тролейбуса ЗІУ-9, водій
якого здійснював перевезення 23 пасажирів за маршрутом № Постраждалі відсутні
8.

1-0-0 Загорання

3

18.09.2017
18:03

На перехресті
вулиць Шевченко та
Матюшенко,
в м. Харкові

Водій легкового автомобіля Ауді-80 не надав переваги в русі
та скоїв зіткнення з трамваєм Т3М, водій здійснював Постраждалі відсутні
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 16а.

1-0-0 Не з вини

На перехресті
Харківського шосе
та вулиці
Тростянецької,
в м. Києві

Водій трамвая Татра Т-3, здійснюючи перевезення
пасажирів за маршрутом № 8 «ст. М. Лісова – ст. М.
Позняки», допустив наїзд на 2 пішоходів, які раптово
вибігли на трамвайні колії у безпосередній близькості перед
трамваєм, намагаючись перейти вулицю у невстановленому
місці

Пішохід (хлопчик 8
років) помер на місці
пригоди, а інший
пішохід (жінка 40
років, мама
хлопчика) померла
по дорозі у лікарню

1-2-0 Не з вини

На вул. Героїв Крут,
в м. Суми

Водій легкового автомобіля Шкода-Октавія, виїжджаючи з
АЗС, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
тролейбусом ЛАЗ-Е183, водій якого здійснював перевезення
4 пасажирів за маршрутом № 12.

Постраждалі
відсутні.

1-0-0 Не з вини

4

5

20.09.2017
21:45

21.09.2017
07:55

Залізничний транспорт
16.09.17
08:45

Південно-Західна
залізниця, ДН-1,
Станція Ірпінь.

2

16.09.2017
16:50

Придніпровська
залізниця, ДН-1
Дніпро. станція
Павлоград-1, 992 км
пк 3

3

17.09.2017
01:00

4

17.09.2017
09:30

1

За повідомленням машиніста поїзда №150 «ІваноФранківськ – Київ» ЧС-8 № 077 по другій колії в районі
пас.платформи смертельно травмував молоду людину
чоловічої статті років 17.

Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Поїзд затримано на
8хв.
Потерпілого
доставлено швидкою
допомогою до
міської лікарні №4
міста Павлоград

Поїзд № 6333 «Слов’янськ – Покровськ», (ЕР2Т №7101,
Лиман Донецької). При слідуванні поїзду на пішохідному
переході №1 травмований хлопчик 14 років (ампутація
правої стопи). Повідомлено: Швидка –17:30, ВОХР –17:40,
поліція –17:35.
Поїзд № 2213 (ВЛ80К №699 ТЧ-3 Козятин, 67/0 вагонів)
прибув на колію №8 станції о 00.42. Під час виконання
Львівська залізниця,
маневрової роботи зі складом поїзда о 01.00 на скидальній Постраждалі відсутні
ДН-3 Рівне. ст. Дубно
стрілці №12 допущено сходження секції №2 електровоза,
всіма колісними парами. Габарит у наявності.
Одеська залізниця,
Поїзда №2260 (2ТЕ10М №2401 ТЧ-8 Миколаїв, 1171 т, 216
Поїзд № 2260
ДН-4 Херсон, Станція осей) зупинився на колії №І через втрату води з системи затримано на 01 год.

Аварія
1-1-0

Аварія
1-0-1

Аварія
1-0-0
Інцидент
1-0-0

Казанка

5

17.09.2017
23:25

6

18.09.2017
02:40

7

18.09.2017

8

18.09.2017
14.40

охолодження дизеля по сальнику водяного насосу у секції
36 хв.
"А" та пробій газів у водяну систему та з нагрівом
охолоджуючої рідини дизеля понад норму у секції "Б", з
вимогою допоміжного локомотива.
17.09.2017, 23.25, перегін Баришівка – Березань. За
повідомленням машиніста поїзда №64 «Київ – Харків» (ЧС4
№179) зупинився на 51км пк2 з причини загорання
електровозу, о 23.30 запросив пожежний поїзд. Пожежний
поїзд відправився зі ст. Дарниця о 00.19. Пожежні машини
Південно-Західна
ДСНС прибули о 00.02. Вагони поїзда №64 затягнуті за
Затримано поїзди №
залізниця, ДН-1
допомогою ВЛ80 №2031, ТЧМ-12 Лимар на ст. Баришівка о
004 на 03 год. 03 хв.
перегін Баришівка – 00.07. Напруга знята о 00.10 по парній та непарній коліях
№113 на 01год. 46 хв.
Березань.
перегону. Мотовоз АДМ прибув до місця події о 00.25.
Пожежні машини приступили до локалізації загорання
локомотива о 00.35. Пожежу локалізовано о 01.03. Поїзд
№64 відправився з електровозом ДС3 №004 о 02.26 з
затримкою на 03год. 03хв. По впливу затримано поїзд №113
на 01год. 46хв.
Чергова по вокзалу отримала інформацію від чергового
Південно-західна
поліції про мінування Центрального та Південного вокзалів.
залізниця, ДН-1 Київ.
Пасажири евакуйовані, затримки поїздів на момент передачі
ст. Київ-Пасажирський
інформації немає. ДСНС визвано поліцією
Поїзд № 6892 (сполученням Віринський з-д – Смородине)
ДН-3 На перегоні
Смертельно
т.ЧМЕ-3- 2007, 1 вагон, 4 осі , брутто -52 т. смертельно
Суми-Суми товарна
травмовано
травмований невідомий чоловік .На даний час затримка
(57 пк1 парна колія )
сторонню особу
потяга становить більше 30 хвилин
Поїзд №6412 ( ЕР9м №654), зупинився на 1173 км ПК8
через злам 2 струмоприймачів та відсутність напруги в
контактній мережі. Попередня причина: вибух та пожежа у
Регіональна філія
військовій техніці, що була розташована поруч із
«Одеська залізниця», залізничною колією. Про затримки інших поїздів та точну
ДН-3 Знамянка, парна причину буде повідомлено додатково. Командир військової
Затримка поїзда
колія перегону
частини полковник Ковач Валерій Абрамович надав №6412 склала 48 хв.
Миколаєве –
повідомлення про заборону руху поїздів через можливість
Веселинове
вибухів розкиданого боєкомплекту. Орієнтовний час
ліквідації наслідків військовими біля трьох годин.
Працівники регіональної філії для огляду пристроїв не
допускаються, місце оточено військовослужбовцями.

Пожежа
1-0-0

Втручання в
діяльність
1-0-0
Аварія
1-1-0

Інше
1-0-0

9

Регіональна філія
«Придніпровська
19.09.2017
залізниця», ДН-2
04.20
Кривий Ріг, ст. Кривий
Ріг-Головний

10

19.09.2017
з 06:26
Станція Одеса-Головна
по 06:34

11

20.09.2017
09:23

Одеська залізниця,
ДН-1 Одеса,
ст. Карпове

12

20.09.2017
09:22

Одеська залізниця,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
роз'їзд 805 км

13

20.09.2017
12:30

Львівська залізниця,
ДН-1 Львів, ст. Стрий.

14

15

Південно-Західна
залізниця, ДН-1.
20.09.2017
перегін Київ-Петрівка13:43
Борщагівка на
12км.пк-3 (пл..Зеніт)
21.09.2017
Південна залізниця,
02:54
ДН-3 Суми ст.

Затримки інших поїздів уточняються.
При виїзді маневрового складу (турний вагон та колійна
машина ВПРС) з 5 колії паливного складу ТНТС
Схід колісної пари
локомотивом вперед (ЧМЄ3 №1486) допущено сходження 6
локомотива
за напрямком руху колісної пари локомотива. Колія на
балансі ПЧ-12.
На 1505 км пк 9 електропоїзд №6251 ЕР-9Є №730
сполученням Вапнярка – Одеса Головна застосував екстрене
Смертельно
гальмування щоб уникнути наїзду на людину, наїзду
травмовано
запобігти не вдалося, смертельно травмована стороння
сторонню особу
жінка. Затримка склала 7 хв.
Під час слідування поїзда №8252 (ВПРС-02 №029 КМС-261
Усатово) по колії №ІІ, машиніст доповів ДСП про
несправність спеціального самохідного рухомого складу.
Оглядом рухомого складу виявлено падіння (у пошерстному Поїзд №6272 Одеса –
напрямку за рухом поїзда) карданного валу приводу Балта затримано на
редуктора першої колісної пари за напрямком руху на колію
32 хв
та пошкодженням другої міжгострячної тяги СП№77.
Пробіги: СР - 13.06.2017 КРМЗ Черкаси; ТО-1 - 02.07.2017
КМС-261.
Під час огляду колії ПД-1 (ПЧ-6) на 806км пк1 на СП №5
виявлено крадіжку двох контррейок. О 09.29 СП №5
Поїзд №6064 ім. Т.
закритий для руху поїздів по боковому і прямому напрямку.
Шевченка – Гребінка
Рух по СП №5 відновлено о 10.45. Повідомлено чергових:
затримано
Гребінківського відділу поліції, НОРВ-22, СБУ. Поїзд
на 01 год. 01 хв.
№6064 ім. Т. Шевченка – Гребінка затримано на 01год.
01хв.
Поїзд №133 «Миколаїв – Івано-Франківськ» (ВЛ10 №1481)
Травмованих немає.
у вагонах №9, №10 група пасажирів (вболівальники
Поїзд затримано на
футболу) зчинили бійку, внаслідок чого у вагонах розбито
58хв.
два вікна.

Аварія
1-0-0

Аварія
1-1-0

Інцидент
1-0-0

Втручання в
діяльність
1-0-0

Втручання в
діяльність
1-0-0

За повідомленням машиніста хоз. поїзда №8503 (3260-063300, 0/0/3/8ваг. 13ум.ваг. 337т) ВЛ-80 № 390 смертельно
травмував сторонню жінку похилого віку. Поїзд відправився
в 14.30 з затримкою на 45хв. (тримала поліція).

Затримка поїзда
склала 00 год. 45 хв.

Аварія
1-1-0

Поїзд № 8352 (2ТЕ-116 №1506 ТЧ-3 Основа) зупинився на
станції через спрацювання автогальм у 9 вагоні з голови

Затримка поїзда
склала 02 год. 20 хв.

Інцидент
1-0-0

Куп’єваха

16

21.09.2017
05:15

17

21.09.2017
10.45

18

21.09.2017
19:43

19

21.09.2017
21:27

1

17.09.2017
19:00

19.09.2017
17:20

Придніпровська
залізниця, ДН-1
Дніпро, ст. ДніпроВантажний.

поїзда № 95692638 (інвентарний, побудови 1984, ДР
11.10.2015 ВЧД Помічна Од. зал., ПР-1 09.06.2017 ВЧД
Херсон). Огляд локомотивною бригадою та працівниками
ВЧД, виявлено несправність кінцевого крана.
При виконанні маневрової роботи локомотивом вперед з
групою 5/0 вагонів (вантаж - бітум) на стрілочному переводі
з
автоповерненням
№39А
допущено
сходження
маневрового локомотива (ЧМЕ3 №4709 ТЧ-8 Дніпро,) усіма
колісними парами та першого вагона за локомотивом №
51640365, першим візком.
При виконанні робіт по ревізії контактної підвіски на 7 колії
між опорами №№65,67 з ізолюючої знімної вишки при
падінні з висоти травмований електромонтер ЕЧК-30 1990
р.н., неодружений. Потерпілий доставлений в Тиврівську
району лікарню з діагнозом перелом хребта.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка. станція
Гнівань
Регіональна філія
Одеська залізниця,
виробничий підрозділ Поїзд №4805 електровоз ВЛ-80с № 1696 застосував
Одеська дирекція
екстрене гальмування щоб уникнути наїзд на людину,
залізничних
смертельно травмований чоловік похилого віку.
перевезень. Станція
Акаржа 1км пк 7
Поїздом № 126 сполученням «Костянтинівка – Київ»
Регіональна філія
локомотив ЧС-7 148 ТЧ-2 Харків-головний по ст. Дружківка
.Донецька залізниця було смертельно травмовано сторонню жінку 35-40 років.
Лозівська дільниця Жінка знаходиться в негабариті, викликано поліцію та
швидку допомогу. Затримка поїзда №126 -53 хвилини.
Морський та річковий транспорт
Капітаном т/х «Славутич-18» на річці Дніпро від буя № 132
до буя № 167 було виявлено на воді суцільну мастильну
На 300 – 302 км
пляму. Про забруднення навколишнього середовища було
р. Дніпро, район
поінформовано чергову службу ДСНС України у Запорізькій
м. Запоріжжя
області. За повідомленням Управління Укртрансбезпеки у
Запорізькій області про суцільну мастильну пляму відсутня
будь яка інформація.
Миколаївський
Від агента т/х «SEBAT» надійшла інформація, що під час
морський порт,
оформлення судна на прихід, у душовій кімнаті другого
причал № 10,
механіка, громадянина Азербайджану, було виявлено

Схід з рейок поїзда.

Аварія
1-0-0

Травмований
працівник УЗ

Інше
1-0-1

Смертельно
травмовано
сторонню особу

Аварія
1-1-0

Смертельно
травмовано
сторонню особу

Аварія
1-1-0

Забруднення
(розмір плями
встановлюється)

1-0-0
Забруднення до
відома

До відома

(портовий засіб
UANLV – 0011,
вантажний термінал
ТОВ «Южная
Стивідоринг
Компані Лімітед»)

приховану речовину сіро-зеленого кольору рослинного
походження, яка схожа на наркотичний засіб.

Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

