Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 22.05.2020 по 29.05.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
5
0
7
Не з вини:
1
0
0
ВСЬОГО:
6
0
7
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
5
Не з вини:
1
0
0
ВСЬОГО:
3
0
5
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Неліцензовані
2
4
8
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
3
4
8
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
6
2
3
- наїзди на
5
2
3
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
3
0
0
ВСЬОГО:
9
2
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

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

Дата і час
скоєння
подій

1

22.05.2020
01:15

2

22.05.2020
11:15

3

24.05.2020
11:30

4

25.05.2020

Місце скоєння
подій

6

0

0

1

0

0

1

0

0

8

0

0

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Водій
вантажного
автомобіля
MAN-TGA18.440,
2007
р.в.,
р/н
ВВ3994АР,
з
напівпричепом
На 230 км, а/д М-05 SCHWARZMULLER-SPA-3E, 2005 р.в., р/н ВВ7067ХТ,
Київ-Одеса,
що належить ФОП Біас Неля Іванівна (Харківська
поблизу
обл.), має ліцензію серії ГБ № 11589 від 03.07.2018,
с. Городниця,
термін дії необмежений, недотримався безпечної
Черкаської
швидкості та дистанції руху та допустив зіткнення з
області
вантажним автомобілем RENAULT-MAGNUM-500,
2007 р.в., ВН4824ІТ, з напівпричепом SCHMITZ-SCS
24L, 2001 р.в., р/н ВН4019ХІ – неліцензований
Водій легкового автомобіля ГАЗ-3110 під час проїзду
перехрестя не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
На перехресті
автобусом РУТА-25А-Нова, 2015 р.в., р/н ВМ4269АА, що
вулиць Охтирська
належить ТОВ «Престиж Лайн» (Сумська обл.), має
та Серпнева,
ліцензію серії AЕ № 187658, термін дії необмежений, водій
у м. Суми
якого здійснював регулярні перевезення 1 пасажира за
міським маршрутом № 55 «Роменська - Г. Крут»
На автодорозі
«Київ-Чоп»
Водій вантажного автомобіля MAN-28.480, р/н. ВО5223ВІ,
поблизу села
не ліцензований, не врахувавши дорожні обставини,
Тухолька
здійснив зіткнення із легковим автомобілем Mercedes Vito,
Сколівського
р/н. ВС4525СІ, не ліцензований.
району,
Львівська області
На 258 км
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц-Спрінтер-313

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Водій вантажного
автомобіля MAN
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій та 3 пасажири
легкового автомобіля від
отриманих травм
померли, 4 пасажири
легкового автомобія
отримали травми.

1-4-4
Неліцензований

Водій та 3 пасажири

1-0-4 Не

08:00

автодороги М-03
Київ – Харків –
Довжанський
Полтавської
області

25.05.2020
13:30

На Харківському
шосе
у м. Києві

6

26.05.2020
08:50

На 402 км
автодороги М-12
Стрий - ТернопільКропивницькийЗнам’янка, заїзд з
Немирівського
шосе на окружну
м. Вінниці

7

26.05.2020
18:35

На проспекті
Гагаріна,
у м. Харкові

8

27.05.2020
01:26

По вул. Полярна,
13,
в м. Києві

5

СДІ, СДІ р/н АО 9991 ВС, належить приватній особі,
неліцензований, здійснюючи перевезення 8 пасажирів у
режимі BLA-BLA-CAR не впорався з м. Чоп по м. Харкова
не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет.
Водій автобуса Богдан-А09302, р/н АА6247ТН, 2010 р.в.,
що належить ПП «Універсал-Транс» (м. Київ), має
ліцензію серії АБ № 610568, термін дії не обмежений,
здійснюючи перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 509, недотримався безпечної швидкості
та дистанції руху і допустив зіткнення з легковим
автомобілем Сітроєн
Водій вантажного автомобіля SCANIA-R-380, 2007 р.в.,
р.н. АА7790ІМ, що належить ТОВ «ЗІРКА ТРАНС»
(м. Київ), має ліцензію ГБ №09499 термін дії: 08.11.2017,
термін дії необмежений з напівпричіпом, здійснюючи
перевезення
наполовину
заповненої
цистерни
соняшникової олії, на заокругленій ділянці дороги, не
впорався з керуванням та допустив перекидання
транспортного засобу на правий бік по ходу руху ТЗ
Водій автобуса БОГДАН-A-09202, р/н AX4290HB, 2011
р.в., що належить ПП «ТРАНС-СЕРВІС» (Харківська
обл.), має ліцензію серії ГБ № 03863, термін дії
необмежений, здійснюючи регулярні перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 147-е «вул.
Університетська – бульв. Грицевця», не надав переваги
у русі та допустив зіткнення з тролейбусом БОГДАНТ70117, інвентарний № 2638, 2019 р.в., що належить
КП «ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2» (Харківська обл.),
водій якого здійснював перевезення 30 пасажирів за
міським маршрутом № 3 «вул. Університетська – вул.
12-го Квітня»
Водій вантажного автомобіля Renault-Magnum 2000 р.в.,
р.н. ВС7130СМ, з напівпричіпом Schmitz Spr 24, 2001 р.в.,
р.н. ВС3286ХО, належить Блавацький В. М. (Львівська
обл.), ліцензіат під час відпочинку почув запах диму,
вийшовши з кабіни помітив її загоряння з подальшим
вибухом бензобаку. Пожежа сталася Через коротке

легкового автомобіля
отримали травми різних
ступенів тяжкості та
були доставлені до
лікарні

ліцензований

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травму від
госпіталізації
відмовився

1-0-1 З вини

Водій вантажного
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Загоряння

28.05.2020
09:07

На вул. Космічній
у м. Запоріжжі

24.05.2020
14:01

На перехресті
вулиць Соборна –
Корольова
у м. Рівному

2

26.05.2020
11:05

На перехресті вул.
Соборна та вул.
Дорошенка,
у м. Рівному

3

26.05.2020
18:35

На проспекті
Гагаріна,
у м. Харкові

1

22.05.2020
22:30

Регіональна філія
«Львівська

9

1

замикання електропроводки в мотрному відсіку.
Водій автобуса MERCEDES-BENZ-313D, р/н АР4884НС,
що належить ТОВ «Правекстар» (Запорізька обл.),
ліцензія серії АЕ № 420520, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським автобусним маршруту № 85, не
врахував дорожню обстановку, здійснив виїзд за межі
проїзної частини та скоїв наїзд на перешкоду,
електроопору вуличного освітлення.
Водій тролейбуса SKODA 14TR, бортовий №102, що
належить
КП
«Рівнеелектроавтотранс»
РМР
(Рівненська обл.), рухаючись по маршруту №10
(Мототрек - Ювілейна), на регульованому перехресті,
здійснюючи маневр повороту ліворуч не надав перевагу
легковому автомобілю Daewoo Sens, р/н. ВК2504ВК,
належить Холод Сергію Аврамовичу, не ліцензований
Під час здійснення міських перевезень 6 пасажирів за
маршрутом № 2 (Льонокомбінат – Боярка),
тролейбусом Шкода-9Тр, інвентарний № 129, що
належить
КП
«Рівнеелектроавтотранс»
РМР
(Рівненська
обл.),
відбулося
вимкнулось
електропостачання, водій тролейбуса не впорався з
керуванням та допустив скочування ТЗ та здійснив
зіткнення з легковим автомобілем Volkswagen-Caddy
Водій автобуса БОГДАН-A-09202, р/н AX4290HB, 2011
р.в., що належить ПП «ТРАНС-СЕРВІС» (Харківська
обл.), має ліцензію серії ГБ № 03863, термін дії
необмежений, здійснюючи регулярні перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 147-е «вул.
Університетська – бульв. Грицевця», не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з тролейбусом БОГДАНТ70117, інвентарний № 2638, 2019 р.в., що належить
КП «ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2» (Харківська обл.),
водій якого здійснював перевезення 30 пасажирів за
міським маршрутом № 3 «вул. Університетська – вул. 12-го
Квітня»
Залізничний транспорт
З повідомлення чергової ПЧ-5 Шпарик на 9 км ПК3, 20
метрів від колії, виявлено артснаряд 76 мм. Місце події

4 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-4 З вини

Внаслідок ДТП 4
пасажири легкового
автомобіля
Daewoo Sens отримали
травми

1-0-4 З вини

1 пасажир тролейбуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

23.05.2020
00:56
2

23.05.2020
13:25
3

23.05.2020
17:11
4

24.05.2020
18.15
5

24.05.2020
18.23
6

25.05.2020
08.13
7

залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Стрий-2 – Верхні
Гаї
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, перегін
Ташбунар – Ізмаїл
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро. ст.
Орловщина
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка перегін
Олександрія –
Користівка
Регіональна
філія «ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-2 Козятин,
перегін Сухоліси –
Роток
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Роток – Біла
Церква
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Підстепне

огороджено працівниками поліції та ДСНС

Поїзд №2021 (ТЕЗЗАС №2002) на 98 км ПК1 при
швидкості руху 60 км/год застосував екстрене гальмування
для запобігання наїзду на стороннього чоловіка, який почав
переходити колію безпосередньо перед поїздом. Наїзд не
попереджено,
смертельно
травмовано
стороннього
чоловіка
З повідомлення працівників ВОХР на колії №14 біля
сигналу М1 виявлено поліетиленовий пакет в якому
знаходяться дульні зарядні гранати ВОГ25 – 6 шт. Руху
поїздів не заважає. Місце огороджено, вибухонебезпечні
предмети вилучено працівниками поліції
На 343 км ПК6 сигнальна установка №5 сигналізує
червоним, сигнальна установка №3 погасла. Оглядом
працівників ШЧ виявлено, що сторонніми особами
викрадено кабельну муфту УПМ на с.у. №3. О 18.42
несправність усунуто. По впливу затримано поїзди: №2263
на 30 хв., №9513 на 11 хв.
Поїзд №2831 (ВЛ80к №687) на 52 км ПК1допущено наїзд
на сторонні предмети - щебінь, накладений на рейки
невстановленими особами

Затримка поїзда склала 2
год. 25 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №2831 (ВЛ80к №687) на 39 км ПК8 травмував
стороннього чоловіка. Потерпілого автомобілем швидкої
допомоги доставлено до лікарні м. Біла Церква. Поїзд
затримано на 31 хв.

Затримано поїзд №2831
на 31 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд №9511 (ВЛ8 №622 ТЧ-2 Кривий Ріг, ст. призначення
– Миколаїв Од. зал.) зупинений за вказівкою диспетчера
ВОХР по причині знаходження сторонніх осіб на вагонах.
Після зупинки поїзда сторонні особи зникли.

Відправився поїзд
№9511 о 08.45 із
затримкою на 38 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

25.05.2020
08.53
8

26.05.2020
03.18
9

26.05.2020
05.03
10

26.05.2020
10:20
11

26.05.2020
01:59

12

13

26.05.2020
23:15

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

На регульованому переїзді 19 км ПК8 (без чергового), при
справно працюючій переїзній сигналізації, сталося Поїзд №2005 затримано,
зіткнення поїзда №2005 (2ТЕ116 №1063 ТЧ-7 Ковель, проводяться оперативноТЧМ-7 Рекачук, 4504 т, 50/3 вагонів) з причепомслідчі дії
цистерною трактора, що перевозив воду.
Регіональна філія При виконанні маневрової роботи на приймально«Придніпровська відправній колії №1 локомотивом ЧМЕ3 №3457 по
Допущено розріз
залізниця», ДН-3
перестановці 22 порожніх вагонів, вагонами вперед, пошерстної стрілки №12
Запоріжжя, ст.
допущено розріз пошерстної стрілки №12 з наступним з наступним сходженням
Передатна
сходженням з рейок порожнього критого вагону – одним
з рейок порожнього
візок усіма колісними парами. Надано наказ на виїзд
критого вагону
відновного поїзда ВП-7 Запоріжжя ІІ.
Регіональна філія При слідуванні поїзда №2667 (ВЛ11м №160 ТЧ-3, 3749 т,
«Придніпровська 236 вісей, ст. призначення – Федорівка) працівник ВЧД
залізниця», ДН-3
повідомив про знаходження сторонніх осіб на вагоні- Склад поїзда залишено
Запоріжжя, ст.
цистерні. Спроба крадіжки дизпалива, поїзд пред’явлено до
на станції, локомотив
Запоріжжя I.
огляду. О 05.51 вагон №51609378 (Естонія) відчеплено для
відчеплено
зважування, пошкоджено ЗПУ, затримка склала більше 30
хв.
Регіональна філія В ході розслідування сходження порожнього вагону на
«Придніпровська стрілочному переводі №10, встановлено: допущення
залізниця», ДН-3
приймання поїзда №2538 (ТЕ33АС №2030) на зайняту
Постраждалі відсутні
Запоріжжя, ст.
порожнім вагоном №21596531 колію №ІV за реєстрованим
Передатна
наказом №1 переданому по радіозв’язку ДСП Семеняк, без
зіткнення
Регіональна філія Поїзд №9501 (2ТЕ10М №2653 ТЧ-5 Шевченко, ТЧМ-5
«Одеська
Лобань, 4205 т., 264 вісі) зупинився на колії №3 через
залізниця», ДН-2
несправність дизель-генераторної установки тепловоза із
ім. Т. Шевченка, ст. вимогою допоміжного локомотива. О 02.14 зі ст. ім. Т.
Постраждалі відсутні.
Перегонівка
Шевченка надано допоміжний електровоз ВЛ80Т №1415,
Поїзд №9501 затримано
ТЧМ-7 Матвієнко. Відправився поїзд №9501 з допоміжним
понад 2 години
о 02.53 із затримкою на 54 хв. О 03.40 прибув на колію №7
ст. Цвіткове та затриманий понад 2 години через
неможливість
прямування
до
ст.
Христинівка
електровозом.
Регіональна філія Поїзд №4837 (локомотив резервом ЧМЕ3 №5890) на 149 км
Травмовано сторонню
«Одеська
ПК8, при швидкості руху 40 км/год., застосував екстрене
особу
залізниця», ДН-2
гальмування для попередження наїзду на стороннього

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Аварія
сходження вагона

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

27.05.2020
04:45
14

27.05.2020
10:18
15

28.05.2020
06:47
16

28.05.2020
09.25
17

ім. Т. Шевченка, ст. чоловіка. Наїзд попередити не вдалося, травмовано
Дукля
Денисюка Вадима Валерійовича, 1996 р.н., мешканець села
Соболівка, вул. Робоча 2. Потерпілого доставлено в
районну лікарню смт. Теплик
Регіональна філія Машиніст поїзда №8806 Тетерів – Дарниця (ЧС4 №191, Т)
«Південно-Західна надав вимогу на допоміжний локомотив через несправність
залізниця», ДН-1
електровоза. Допоміжний локомотив ВЛ80 №084 надано зі
Київ, ст. Тетерів
ст. Буча. Відправився поїзд №8806 з допоміжним
локомотивом о 06.33 із затримкою на 1 год. 20 хв.
Філія
На дільниці з ремонту підвагонного обладнання ВП
«Пасажирська
«Пасажирське вагонне депо Гребінка», під час
компанія»
переміщення колісних пар, електрокарою заднім ходом,
ст. Гребінка
водій здійснив наїзд на слюсаря з ремонту рухомого складу
, який виконував роботи з демонтажу редуктора колісної
пари. Повідомлено: швидку допомогу. Постраждалого
госпіталізовано каретою швидкої допомоги. Попередній
діагноз – перелом правої ноги.
Регіональна філія Поїзд №9502 (ВЛ11М6 №484 ТЧ-3 Мелітополь) на 1105 км
«Придніпровська ПК1 смертельно травмував стороннього чоловіка, віком
залізниця», ДН-3
приблизно 30-40 років
Запоріжжя перегін
Запоріжжя І –
ЗапоріжжяВантажне
Регіональна філія Черговою по переїзду 229 км, в смузі відведення, в районі
«Одеська
стрілочного переводу №18, виявлено травмованого
залізниця», ДН-4
рухомим складом стороннього чоловіка Потерпілого із
Херсон,
травматичною ампутацією правої стопи госпіталізовано до
ст. Миколаїв
лікарні швидкої медичної допомоги м. Миколаїв.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Затримка поїзда на 01
год. 20 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждав працівник
УЗ

1-0-1 Інше

Поїзд №9 502 затримано
на 1 год. 48 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримки поїздів немає.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Олександр ГОНЧАР

