Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 11.12.2020 по 18.12.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
6
0
1
Не з вини:
1
0
6
ВСЬОГО:
7
0
7
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
0
7
Не резидент
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
7
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
- наїзди на сторонніх
3
1
осіб
- пожежі
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
випадіння вантажу та
ін.
Інциденти
6
0
- загоряння
ВСЬОГО:
9
1
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

0

0
0

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

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

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Автомобільний транспорт

1

2

3

Водій автобуса VOLVO-B7RLE, р/н АМ 6162 ЕК, 2009
р.в., належить ТОВ «САВ-ТРАНС» (Житомирська
На майдані
обл.), має ліцензію серії АГ № 503752, термін дії не
10.12.2020
Привокзальному у обмежений, здійснюючи перевезення 12 пасажирів за
17:00
м. Житомирі
міським маршрутом № 110 не впорався з керуванням
виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив
зіткнення на електроопору
Водій автобуса I-VAN р/н ВО 1247 АА, 2015 р.в.,
належить КП «Міськавтотранс» (Тернопільська обл.),
На
проспекті
має наказ на отримання ліцензії № 182 від 19.04.2016
11.12.2020
Степана Бендери у року, здійснюючи перевезення 15 пасажирів за міським
09:25
м. Тернополі
маршрутом № 18 не дотримався безпечної швидкості та
дистанції руху і допустив зіткнення з легковим
автомобілем БМВ-Х3
Водій автобуса SETRA-C215SL р/н АХ 2503 СО, 1995
р.в., належить ПП «Транс-Сервіс» (Харківська обл.),
На проспекті
має ліцензію серії ГБ № 03863, термін дії не обмежений,
11.12.2020
Олександрійському здійснюючи перевезення 18 пасажирів за міським
10:00
у м. Харкові
маршрутом № 304 не дотримався безпечного інтервалу
руху та допустив дотичне зіткнення з легковим
автомобілем Шкода-Октавія

Постраждалих немає

1-0-0 З вини

Постраждалих немає

1-0-0 З вини

Постраждалих немає

1-0-0 З вини

4

11.12.2020
13:10

5

12.12.2020
18:00

6

13.12.2020
16:22

13.12.2020
16:33.
7

13.12.2020
01:40
8

9

Водій автобуса МАН-НЛ-202 р/н АХ 0464 АА, 1995 р.в.,
належить Фірма «НЕМО ЛТД» ТОВ, (Харківська обл.),
має ліцензію серії ГБ № 07632, термін дії не обмежений,
На вулиці Сумської
здійснюючи перевезення 10 пасажирів за міським
у м. Харкові
маршрутом № 296 не дотримався безпечного інтервалу
руху та допустив дотичне зіткнення з легковим
автомобілем Сузукі-НьюЕксікс
Водій автобуса I-ВAН A07A-41, р/н AX1477AA, 2013
року випуску, що належить ПП «ТРАНС-СЕРВІС»
(Харківська обл.), має ліцензію серії ГБ № 03863, термін
На просп.
дії необмежений, здійснюючи регулярні перевезення 11
Московського
пасажирів за міським маршрутом № 262-е «вул.
(автобусний
Зубарєва – вул. Северина Потоцького», не врахував
термінал біля ст.м.
дорожньої обстановки, не дотримався безпечної
«Індустріальна»),
швидкості руху та через дуже слизький стан
у м. Харкові
дорожнього покриття допустив наїзд на перешкоду
(опора освітлення), внаслідок чого пасажир автобуса
вдарилася щелепою об переднє пасажирське сидіння
Автодорога Н-24 Водій легкового автомобіля MERSEDES-BENZ S550 не
«Благовіщенське- впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та
Миколаїв», км 50 допустив зіткнення з автобусом Рута-20, р/н ВЕ6200АА
належить Устименко В. А. (Миколаївська обл.),
+ 800.
ліцензований, який рухався у зустрічному напрямку.
На а/д Київ-СумиВодій автобуса Mercedes-Benz, р/н. ВМ0088АА, 1999р.
Юнаківка, Сумська випуску, належить ФОП Саленко А.Д., ліцензія видана
обл.
наказом № 508 від 30.12.2015р., здійснюючи нерегулярне
перевезення 2 пасажирів за маршрутом «Суми-Київ», не
врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної
швидкості та з’їхав в кювет.
На прехресті бльв. Водій легкового автомобіля MAZDA 6, не впорався з
Шевченка вул.
керуванням, здійснив наїзд на дерево, після чого скоїв
Криволіївска у м.
зіткнення з легковим автомобілем таксі CHEVROLET
Черкасах.
AVEO, р/н. СА3570СІ, 2011 року випуску, належить
Петренку Валерію Дмитровичу, використовує ФОП
Дубенець Сергій Володимирович, ліцензія №88 від
02.02.2017р.

Постраждалих немає

Пасажир автобуса
отримав травми

7 пасажирів
автобуса отримали
травми.

Постраждалих немає

В наслідок ДТП водій та
2 пасажири легкового
автомобіля MAZDA 6,
водій та 2 пасажири
легкового автомобіля
таксі CHEVROLET
AVEO отримали травми.

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-7 Не
Ліцензований

1-0-0 З вини

1-0-6 Не з вини
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12
13
14
15
16
Міський електричний транспорт

1

11.12.2020
21:15

На вулиці
Тракторобудівельни
ків у м. Харкові

Водій вантажного автомобіля ТК ТК-G-3309 APBM, не
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з трамваєм ТАТРА-Т3 інвентарний № 649, 1983
р.в., належить КП «Салтівське трамвайне депо»
(Харківська обл.), водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 23

Постраждалих немає

1-0-0 З вини

2
3
4
5
6
7
Залізничний транспорт

1

11.12.2020
19.58

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1

Машиніст поїзда №3014 (ВЛ80т №1250 ТЧ-7 Знам’янка,
ТЧМ-4 Грищук, 1364 т) при швидкості руху 55 км/год. на
1237 км ПК4, перед зупиночною платформою «Маринове»,

Зіткнення попереджено.
Затримано поїзди:
№3014, №2772 більше 1

1-0-0 Втручання
в діяльність

Одеса, перегін
Сербка – Раухівка

12.12.2020
19:53

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Любитів

12.12.2020
22:48

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Рафалівка

2

3

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Нікополь –
Марганець
14.12.2020 Регіональна філія
07.37
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Кононівка.
12.12.2020
23:43

4

5

6

14.12.2020
17.41

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін

застосував екстрене гальмування через виїзд на платформу
з наступним падінням на колію автомобіля «Volkswagen
Т4» (д/н ВН3724НР, водій Мунтян Е., мешканець с.
Маринове).
Машиніст поїзда №1505 (ВЛ80 №142 ТЧ-3 Козятин, ТЧМ3 Чиканівський) на прямій ділянці колії, при швидкості 50
км/год., застосував екстрене гальмування для запобігання
наїзду на жінку, яка переходила колію у невстановленому
місці. Наїзду попередити не вдалось, смертельно
травмовано сторонню жінку
Поїзд №141 Бахмут – Львів (2М62У №66А/248А ТЧ-7
Коростень, ТЧМ-7 Козел) зупинився на головній колії №ІІ,
згідно графікової зупинки та для пропуску поїзда №6320.
Після зупинки поїзд №141 відправився та локомотивною
бригадою допущено проїзд забороняючого показання
вихідного світлофора «Н2» (з червоним показанням) з
наступним розрізом стрілки №18 (пошерстна), без
сходження рухомого складу. Після взяття стрілочного
переводу №18 на типову скобу та навісний замок, поїзд
№141 відправився о 23.52 із затримкою
З повідомлення працівників поліції на 116 км ПК2, між
коліями, виявлено тіло стороннього чоловіка, без ознак
життя, зі слідами травмування рухомим складом

год., №60 на 9 хв

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№1505 затримано на 44
хв. По впливу затримано
поїзд №98 на 13 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд № 141 затримано
на 1 год. 01 хв. По
впливу затримано поїзд
№6320 на 1 год. 19 хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримок руху поїздів
немає

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №712 Київ – Костянтинівка (HRCS2 №008, УЗШКМ
Бала) прослідував із затримкою через недотримання
Затримано поїзд № 712
нормативного графіка руху та повідомив про заниження
на 1 год. 35 хв.
напруги в контактній мережі. О 08.21 зупинився на 121 км
По впливу затримано
ПК8 перегону Кононівка – Гребінка через обледеніння
поїзди: №722 Київ –
к/мережі із вимогою допоміжного. Зі ст. Гребінка о 08.29
Харків на 1 год. 10 хв.,
надано допоміжний локомотив ВЛ80 №081, ТЧМ-12
№142 на 30 хв.
Гавриш. Відправився поїзд №712 з допоміжним о 09.00.
Поїзд №780 Київ – Суми (ЧС4 №128, ТЧМ-1 Ковальчук) на
смертельно травмував
829 км ПК4, в прямій ділянці колії, при швидкості руху 120
стороннього чоловіка
км/год. смертельно травмував стороннього чоловіка, який Затримано поїзди: №780
сидів на рейках та на звукові сигнали підвищеної гучності на 41 хв., №884 на 26 хв.,

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Колійний пост 837
км – Бровари
14.12.2020
18.29
7

14.12.2020
19.18

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Ніжин

8

15.12.2020
01.15

9

14.12.2020
13.29

10

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

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський.

не реагував. Після огляду місця події знайдено ксерокопію
паспорту чоловіка Бугай Олег Миколайович, 1977 р.н.,
адреса проживання Сумська обл., м. Кролевець.
Поїзд №6693 Харків – Красноград (ЕР2 №582 РПЧ-4
Люботин, РПЧМ-4 Кононенко) через несправність
електропоїзда відправився з допоміжним локомотивом
ЧМЕ3 №3049 (ТЧМ Закіров) із затримкою на 1 год. 4 хв.

№866 на 5 хв
відправився з
допоміжним
локомотивом ЧМЕ3
№3049 (ТЧМ Закіров) із
затримкою на 1 год. 4 хв

Поїзд №780 Київ – Суми (ЧС4 №128 ТЧ-1 Київ, ТЧМ-1
Ковальчук) прибув із запізненням на 51 хв. через
смертельне травмування стороннього чоловіка на перегоні
колійний пост 837 км – Бровари та недотримання Відправився поїзд №780
нормативного графіка руху. Після посадки-висадки з допоміжним о 21.05 із
пасажирів, о 19.24 машиніст повідомив про несправність загальною затримкою на
електровоза (несправність АБ) та запросив допоміжний
2 год. 37 хв
локомотив. Надано допоміжний електровоз ВЛ80к №600
(ТЧМ-9 Однолько) від поїзда №3128, який прибув на ст.
Ніжин о 20.28.
Поїзд №3559 (2ТЕ116 №1610 ТЧ-6 Попасна, ТЧМ Миронов
ТЧ-4 Покровськ, 3038 т, 132 осі) зупинився на 16 км ПК3
через несправність тепловоза (несправність вентиляторів
охолодження ТЕД), з вимогою допоміжного локомотива. Зі
Загальна затримка поїзда
ст. Попасна о 02.55 у хвіст поїзда надано допоміжний
№3559 склала 3 год. 25
тепловоз ЧМЕ3 №5177, ТЧМ-2 Мільошкін. О 04.05 поїзд
хв
допоміжним тепловозом повернуто на колію №14
сортувально-відправного парку ст. Попасна, тепловоз
2ТЕ116 №1610 відчеплений та відправлений в депо ТЧ-6
для проведення ремонту.
Поїзд №722 Київ – Харків (HRCS2 №005, УЗШКМ
Олександров) прибув о 13.29 із затримкою. та запросив
Затримано поїзди № 722
працівників ЕЧК через обледеніння струмоприймачів. О
на на 1 год. 54 хв. №723
13.31 для проведення робіт по очищенню дахового
на 3 год. 56 хв.
обладнання знято напругу в контактній мережі, подано о
По впливу затримано
14.20. Поїзд №723 Харків – Київ (HRCS2 №005, УЗШКМ
поїзд №6165 на 39 хв.,
Григоркевич) по обороту складу відправився о 14.23 із
№1478 на 57 хв., №6322
затримкою. О 14.45 поїзд №723 зупинився на 22 км ПК9
на 20 хв.
перегону роз’їзд 10 км – Люботин через коливання
напруги, після підняття другого струмоприймача

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

відправився о 14.49. О 14.53 зупинився на ст. Люботин для
огляду рухомого складу та о 15.04 запросив допоміжний
локомотив. Надано допоміжний локомотив ВЛ82М №031,
ТЧМ-3 Грабович. Відправився з допоміжним о 15.52 із
затримкою. На ст. Огульці локомотив відчеплено о 16.11.
Поїзд №723 відправився самостійно о 16.21 із загальною.
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Начальник відділу оперативного реагування Укртрансбезпеки

Олександр ГОНЧАР

