Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 04.12.2020 по 11.12.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
8
3
1
Не з вини:
7
5
6
ВСЬОГО:
15
8
7
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
0
Не з вини:
3
1
0
ВСЬОГО:
7
1
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Не резидент
1
0
1
ВСЬОГО:
1
0
1
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
Аварії:
5
3
- наїзди на сторонніх
4
3
осіб
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
випадіння вантажу та
ін.
Інциденти
9
0
- загоряння
0
0
ВСЬОГО:
14
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло

0
1
1

0
0
0
1
Травмовано

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах та поза
ними
Інше (аварійна
ситуація)
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

2

0

0

1

0

0

1

0

0

4

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Автомобільний транспорт

1

2

3

4

Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи регулярні
03.12.2020 На майдані Свободи, перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом
Постраждалі відсутні
№ 119-е «Аеропорт – просп. Перемоги (коло трамвая)»,
14:15
у м. Харкові
порушив правила маневрування та допустив зіткнення з
легковим автомобілем ШКОДА-Суперб
На вул. Рівненській, у
Водій вантажного
Водій вантажного автомобіля Iveco-Stralis, не надав
04.12.2020
с. Струмівка,
автомобіля Iveco
переваги у русі та допустив зіткнення з вантажним
15:00
Луцького р-ну.,
отримав травми
автомобілем Renault-Premium
Волинської обл.
На перехресті
Водій легкового автомобіля марки CHEVROLET-AVEO не
вулиць
дотримався безпечного інтервалу та допустив зіткнення з
04.12.2020
1 пасажир автобуса
Радивилівська та
автобусом
АТАМАН,
водій
якого
здійснював
перевезення
17:10
отримав травми
Святого Іоанна
пасажирів за міським маршрутом № 58 «Мальованка –
Павла II,
Діагностичний центр»
у м.Житомирі
По вулиці Київській Водій автобуса СТРИЙ-АВТО-А07562, здійснюючи
1В в м. Українка,
перевезення 8 пасажирів за маршрутом № 313 Київ - Пішохід загинув на місці
05.12.2020
Обухівського
Українка, не врахував дорожньої обстановки да допустив
16:45
пригоди
району,
наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину по
Киїівської обл.
нерегульованому пішохідному переходу.

1-0-0 З вини

1-0-1
Нерезидент

1-0-1 Не з вини

1-1-0 З вини

5

05.12.2020
16:25.

У с. Фалемичі,
ВолодимирВолинський р-н.,
Волинська обл.

6

06.12.2020
16:30

На вул. Соборній
у с. Княгининок,
Луцький р-н,
Волинська обл.

7

06.12.2020
18:30

На вул. Київської у
м. Кременчук
Полтавська обл.

8

07.12.2020
18:20

На проспекті Героїв
Сталінграду
у м. Харкові

9

10

11

У смт. Лисець, вул.
Січових Стрільців,
07.12.2020
Тисменицького
07:17
району,
Івано-Франківської
обл.
На 14 км, автодороги
М-27 «Одеса –
08.12.2020
Чорноморськ»,
07:00
Овідіопольського рну.,
Одеської обл.
На проспекті
08.12.2020
Людвіга Свободи,

Водій легкового автомобіля Opel не вибрав безпечної
швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним
автомобілем DAF XF 2017 р.в.

Водій та пасажир
легкового автомобіля
загинули, ще один
пасажир даного
автомобіля отримав
тілесні ушкодження.

Водій легкового автомобіля Skoda Octavia не врахував
Водій легкового
дорожню обстановку, не впорався з керуванням, внаслідок автомобіля Skoda Octavia
чого виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив від отриманих тілесних
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.019, водій якого
ушкоджень загинув на
здійснював регулярні перевезення 3-х пасажирів по
місці події, пасажир
маршруту «Луцьк – Камінь-Каширський із заїздом в
даного автомобіля та
Хотешів».
двоє пасажирів автобуса
отримали тілесні
ушкодження.
Водій легкового автомобіля не дотримався безпечної
швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення з
автобусом БАЗ-2215, водій якого здійснював перевезення 3
пасажирів за міським маршрутом № 30
Водій автобуса Богдан-А091, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 304, не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з
легковим автомобілем Hyundai Sonata
Водій автобуса Mercedes-Benz-311, рухаючись без
пасажирів, для власних потреб, не впорався з керуванням
та допустив наїзд на пішохода

Водій легкового автомобіля ВАЗ-21099 виїхав на смугу
зустрічного руху, не впорався з керуванням та допустив
зіткнення з автобусом ПАЗ-3205

Водій автобуса БАЗ-А079.14, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 217-е «Майдан Конституції –

1 пасажир автобуса
отримав травму та був
доставлений до лікарні
Постраждалі відсутні

Пішохід від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

Водій легкового
автомобіля від
отриманих травм загинув
на місці пригоди
Постраждалі відсутні

1-2-1 Не з вини

1-1-3 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-1-0 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-0 З вини

08:20

12

08.12.2020
19:30

13

08.12.2020
14:10

у м. Харкові
На 7 км. а/д Р-18
«Житомир-СквираСтавище»
Житомирської обл.
На перехресті
вулиць Центральної
та Тітова
м. Кремінна,
Луганської обл.

14

09.12.2020
12:30

По вул. Ясська, 14
у м. Чернівці

15

10.12.2020
07:00

На вул. Мілютенка
у м. Києві

10.12.2020
09:25

На 91 км автодороги
М-19, Доманове –
Ковель – Чернівці –
Теребляче
Волинської обл.

16

«МЕТРО Кеш енд Кері Україна», недотримався безпечної
дистанції та швидкості руху допустив попутне зіткнення з
легковим автомобілем Volkswagen-Passat
Водій автобуса Рута-20, рухаючись без пасажирів за
регулярним міським маршрутом № 121 «Станишівка - Пішохід загинув на місці
Глибочиця», здійснив наїзд на пішохода, який перетинав
пригоди.
проїжджу частину у невстановленому місці.
Водій вантажного автомобіля Volvo FH 440, здійснюючи
поворот ліворуч, не надав перевагу у русі та здійснив наїзд
Пішохід загинув на місці
на пішохода, який переходив проїзну частину на перехресті
пригоди.
Водій автобуса БОГДАН А092, здійснюючи перевезення 22
пасажирів за міським маршрутом № 20 (вул. Руська –
Постраждалі відсутні
«Спецкомбінат»), від’їжджаючи від зупинки громадського
транспорту, не переконався в безпечності руху допустив
зіткнення з легковим автомобілем AUDI-А3
Водій автобуса ATAMAN A-092H6, здійснюючи
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 241, скоїв Пішохід отримав травми.
наїзд на пішохода який переходив проїзджу частину по
пішохід ному не регульованому переході
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з вантажним автомобілем DAF-XF та легковим
автомобілем Шкода-Октавія

Постраждалі відсутні

1-1-0 Не з вини

1-1-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

Міський електричний транспорт

1

04.12.2020
10:23

На вул. Соборній
у м. Рівному

2

04.12.2020
15:20

На перехресті вул.
Салтівське шосе та
просп. Льва Ландау
у м. Харкові

Водій тролейбуса Шкода-14-ТР, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 2 «Льонокомбінат –
Боярка», під час руху заднім ходом допустив наїзд на
стоячий легковий автомобіль Mercedes-Benz-313-CDI
Водій легкового автомобіля НІССАН-Максіма порушив
правила проїзду перехресть, не надав переваги урусі та
допустив зіткнення з трамваєм TАТРA-T3M, водій якого
здійснював перевезення 30 пасажирів за міським
маршрутом № 8 «РК «602-й мікрорайон» – РК «вул.

Постраждалі відсутні
Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини
1-0-0 Не з вини

3

04.12.2020
15:50

На вул. Сумській,
у м. Харкові

4

05.12.2020
17:40

На проспекті
Червоної Калини
у м. Львові

5

05.12.2020
20:10

На вулиці
Добровольського
у м. Одеса

6

08.12.2020
17:10

По вул. Грушевського
77
у м. Рівне

7

09.12.2020
09:40

На проспекті
С.Бандери
у м. Тернополі

Одеська»
Водій тролейбуса ЛАЗ-E183A1, здійснюючи перевезення 6
пасажирів за міським маршрутом № 2-Б «просп.
Жуковського» – ст.м. «Наукова», допустив самовільний
Постраждалі відсутні
рух транспортного засобу назад та скоїв наїзд на
вантажний
автомобіль
Mercedes-Benz-315CDI,
р/н AA2749OP, який стояв позаду
Під час висадці з трамвая Шкода КТ-4Д водій якого Пасажир Базиняк Я.П.,
здійснював перевезення 18 пасажирів за міським 1943 р.н. від отриманих
маршрутом № 7 на зупинці загального користування травм померла на місці
відбулося падіння пасажира
пригоди
Водій вантажного автомобіля ДАФ не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з трамваєм Татра-Т-3, водій
Постраждалі відсутні
якого здійснював перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 7
Водій тролейбуса Шкода 14Тр, здійснюючи перевезення па
пасажирів за маршрутом № 9, під час маневру
перестроювання не дав переваги в русі та допустив бокове
Постраждалі відсутні
зіткнення з легковим автомобілем Hyundai I30, який
рухався по суміжній смузі.
Водій тролейбуса ШКОДА 15ТР без пасажирів за міським Постраждалі відсутні
маршрутом «№10», не впорався з керуванням і виїхав на
тротуар

1-0-0 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

Залізничний транспорт
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Нікополь
04.12.2020
Регіональна філія
16:55
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, ст.
Гайворон, під'їзна
колія АТ
"Гайворонський
04.12.2020
12:59
1

2

Під час слідування поїзда №2524 (ВЛ8 №680 ТЧ-1 Н.Д.Вузол, ТЧ-2 Кривий Ріг, 220 осей) біля світлофора «НМ4»
смертельно травмовано стороннього чоловіка, віком
близько 40 років, який кинувся під вагони хвостової
частини даного поїзда
Під час виконання маневрової роботи тепловозом ТГМ6А
№1715, при перестановці із колії №6 на колію №3 ст.
Промислова, вагонами вперед, групи з 10 завантажених
напіввагонів (вантаж - щебінь), за 6 метрів від кореня
гостряків стрілочного переводу №210 сталося сходження з
рейок дев'ятого за напрямком руху вагону №65348427
(Україна) - усіма колісними парами з провалом правих

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримки поїздів немає

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

спеціалізований
кар'єр" (колія на
балансі власника)

3

4

коліс в середину колії та наступним викочуванням лівих
коліс на зовні. Причина - незадовільне утримання
власником верхньої будови колії, наявність куща з 10
непридатних дерев'яних шпал та ширини колії у місці
сходження більше 1548 мм. Власником п/колії надано
гарантійний лист №1403 від 04.12.2020 щодо виконання
відновних робіт силами залізниці добу 05.12.2020.
05.12.2020
Регіональна філія
Поїзд №1902 (2ТЕ10УТ №0036 ТЧ-8 Миколаїв, 1285 т, 216
03:23
«Одеська залізниця», осей) зупинився на 167 км ПК5 через задимлення
ДН-4 Херсон,
високовольтної камери відомої секції «Б» з вимогою
перегін Явкине –
пожежного автомобіля ДСНС, який прибув на місце о
Лоцки
03.42. Задимлення ліквідовано о 04.25 силами
локомотивної бригади без участі ДСНС. Поїзд відправився
о 04.38 та через неможливість набору обертів о 04.50 ТЧМ
замовив допоміжний локомотив. Зі ст. Горожене надано
допоміжний локомотив ТЕ33АС №2008. О 05.35 поїзд
відправився з перегону, прибув на ст. Горожене із
затримкою більше 2 годин

05.12.2020
21:10

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Боржава.
07.12.2020
Регіональна філія
07:40
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Кремидівка
06.12.2020
04:50

5

6

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

Поїзд №9541 (ВЛ80к №634 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-9 Дарниця,
51 ум. од., 4760 т)
зупинився через короткочасну
відсутність напруги в контактній мережі. О 21.20 машиніст
запросив допоміжний локомотив. О 22.02 прибув
допоміжний електровоз ВЛ80т №1456 ТЧ-3

З повідомлення машиніста поїзда №3802 (М62 №1103) біля
пасажирської платформи, колії №II, виявлено частини тіла
людини. Смертельно травмована стороння жінка з
м. Берегово. З 20.00 до 05.00 по ст. Боржава прослідували
поїзди: №601, №3805, №3802 – без зауважень
Машиніст поїзда №2019 (ВЛ80т №1475 ТЧ-7 Знам’янка)
повідомив, що на 1279 км ПК3 на узбіччі з правої сторони
на відстані 2,5 м від головної колії №І лежить людина.
Оглядом виявлено тіло сторонньої жінки без ознак життя зі

По впливу затримано
більше 1 години поїзди:
№6317, №1462, №1904.

Постраждалі відсутні
Поїзд №9541 затримано
на 1 год. 28 хв. По
впливу затримано
поїзди: №49 на 1 год. 43
хв., №6213 на 1 год. 22
хв., №2837 на 1 год. 21
хв., №29 на 7 хв., №105
на 5 хв. Причина
з’ясовується. Випадок
розслідується.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримок поїздів не має.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Оглядом виявлено тіло
сторонньої жінки без
ознак життя зі слідами
травмування рухомим

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

слідами травмування рухомим складом
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Кривий Ріг-Західний
– Мусіївка
07.12.2020
Регіональна філія
17:06
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. БорщагівкаТехнічна
07.12.2020
Регіональна філія
19:34
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів
ст. Львів
07.12.2020
11.35
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10.12.2020
20.30

10

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Королево

складом

На 117 км ПК6 працівниками ВОХР в 30 метрах від колії
виявлено протитанкову міну.

Поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ (ЧС8 №029, ТЧМ-1
Крушинський) на 2 колії на 10 км ПК1-2 наїхав на
сторонній предмет – бампер від автомобіля. Локомотив не
пошкоджено
Біля колії №40 Першого парку «Гора» сталася пожежа в
будівлі, яка не експлуатується за призначенням з 2010
року, на балансі виробничого підрозділу «Експлуатаційне
вагонне депо Клепарів» (ВЧДЕ-4) регіональної філії
«Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Будівля
одноповерхова цегляна, 3-ї ступені вогнестійкості,
перекриття залізобетонні панелі, покриття рулонне 1964
року побудови, розмір в плані 37,60 м х 9,12 м, висота 4,6
м, загальна площа будинку 277,4 м², складається з 15
кімнат. Опалення, освітлення та водопостачання відсутні.
Пожежа виникла в кімнаті будівлі розміром 2м х 3м.
Причина пожежі - занесення джерела запалювання ззовні.
Пожежу ліквідовано о 17.59 силами двох автомобілів
ДПРЧ-2 м. Львів, пожежний поїзд ст. Львів не залучався.
Вогнем пошкоджено дві рами дверей розміром 2м х 1м,
знищено побутове сміття на площі 5 м².
Під час виконання маневрової роботи тепловозом ЧМЕ3
№5648 ТЧ-9 Мукачево по перестановці несправного
тепловоза ЧМЕ3 №5612 з колії №ІІ на колію №3, на
регульованому переїзді 68 км +690 м (з черговим) при
закритих шлагбаумах та справно працюючій переїзній
сигналізації сталося зіткнення з приватним легковим
автомобілем ВАЗ-2106, який об’їхав шлагбаум «Б» та
виїхав на переїзд. Водій та пасажири ромської
національності з місця події втекли.

Наказом ДНЦ перегін
закрито для руху поїздів.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано на 2 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі відсутні
Затримок поїздів не має.

1-0-0 Інше
(Пожежа)

Потерпілих та вини філії
немає. Затримки поїздів
немає

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

10.12.2020
22.24

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Львів

10.12.2020
13.50

Регіональна філія
«Одеська залізниця»
ДН-1 Одеса., ст.
Слобідка
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10.12.2020
17.41
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10.12.2020
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10.12.2020
21.10
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10.12.2020
21.56
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10.12.2020
22.12
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця» ДН-2
Козятин:,
ст. Бердичів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень,
ст. Коростень
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Біла
Церква
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин:, ст. Біла
Церква
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ:, ст. КиївВолинський

Під час відправлення поїзда №12 Львів – Одеса (ЧС4 №077
ТЧ-1 Київ, ТЧ-1 Львів) з колії №6 Пасажирського парку
Поїзд №12 затримано на
травмовано стороннього чоловіка, який з власної
15 хв
необережності потрапив під хвостовий вагон №7035/15236.
Поїзд №9501 (ВЛ80с №2347 ТЧ-2 Подільськ, 5658 т, 244
Постраждалі відсутні
осі) зупинився на колії №І через відсутність напруги. По впливу затримано поїзд
Оглядом електровоза виявлено мимовільне опускання обох
№9509 на 1 год. 10 хв.
струмоприймачів
через
намерзання
льоду
на
струмоприймачах. Відправився поїзд №9501 о 15.03 із
затримкою на 1 год. 13 хв.
Поїзд №88 Ковель – Новоолексіївка (ЧС4 №142 ТЧ-1 Київ,
Постраждалі відсутні
ТЧ-7 Ковель) прибув згідно з графіком та через
Затримка 34 хв.
обледеніння струмоприймача запросив допоміжний
локомотив. Відправився поїзд №88 з допоміжним о 18.17 із
затримкою на 34 хв.
Поїзд №6503 Коростень – Шепетівка (ЕР9М №386 РПЧ-8
Постраждалі відсутні
Фастів,
ТЧ-6
Шепетівка)
через
обледеніння
Затримка 40 хв.
струмоприймачів та неможливість підняття запросив
допоміжний локомотив. Відправився поїзд №6503 з
допоміжним о 21.15 із затримкою на 40 хв.
Поїзд №86 Львів – Новоолексіївка (ЧС8 №011 ТЧ-1 Київ,
Постраждалі відсутні
ТЧ-4 Жмеринка) прибув на колію №ІІ із запізненням на 24
Затримка 40 хв.
хв. та повідомив про обледеніння струмоприймача. О 21.45
тепловозом ЧМЕ3 №6754 електровоз ЧС8 №011
переставлено на знеструмлену колію №4. Відправився
поїзд №86 о 22.37 із затримкою на 1 год. 49 хв.
Поїзд №6242 Фастів – Миронівка (ЕР9М №601 РПЧ-8
Постраждалі відсутні
Фастів) прибув на колію №6 із запізненням на 46 хв. через
Затримка 103 хв.
обледеніння струмоприймачів, з вимогою допоміжного
локомотива. Відправився поїзд №6242 з допоміжним о
22.53 із затримкою на 1 год. 43 хв.
Поїзд №2232 (ВЛ80к №520 ТЧ-3 Козятин) зупинився на
Постраждалі відсутні
колії №52 Транзитного парку через обледеніння
Затримка 106 хв.
струмоприймача. Відправився поїзд №2232 о 23.58 із
затримкою на 1 год. 46 хв.

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

10.12.2020
22.35
18

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський

Поїзд №6037 Київ – Фастів (ЕР9Є №631 РПЧ-8 Фастів)
зупинився в парній горловині через обледеніння
струмоприймачів. О 22.48 машиніст запросив допоміжний
локомотив для повернення поїзда на станцію. О 23.04
тепловозом ЧМЕ3 №5516 поїзд затягнуто на колію №22
Приміського парку. Відправився поїзд №6037 о 23.54 із
затримкою на 1 год. 25 хв. По впливу затримано поїзд №91
на 34 хв.

Відправився поїзд
№6037 о 23.54 із
затримкою на 1 год. 25
хв. По впливу затримано
поїзд №91 на 34 хв.

1-0-0 Інцидент

