Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 01.01.2020 по 07.01.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
3
0
4
ВСЬОГО:
3
0
4
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
2
0
0
ВСЬОГО:
2
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
1
0
1
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
0
1
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
9
5
1
- наїзди на сторонніх
6
5
1
осіб
- пожежі
1
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
10
0
0
ВСЬОГО:
19
5
1
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
6
0
0
діяльність
ДТП на
1
0
0
залізничних
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

0№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

0

0

0

7

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт

01.01.2020
20:26
1

2

3

4

1

03.01.2020
14:00

04.01.2020
09:20

На 86 км автодороги
Н-25 ГородищеРівнеСтарокостянтинів,
Рівненської області

На 149 автодороги
М-09 Тернопіль –
Львів – Рава-Руська,
Львівської області
На проспекті
Перемоги
у м. Луцьку

Водій легкового автомобіля РЕНО КЕНГО не впорався з
керуванням, не вибрав безпечну швидкість руху, здійснив
виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з
вантажним
автомобілем
МЕРСЕДЕС
АКРОС,
той
перекинувся та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21093420. Водієм вантажного автомобіля здійснювалося перевезення
небезпечного вантажу (пропан зріджений). У результаті ДТП
цистерна не зазнала пошкоджень.
Водій моторолера Хонда не дотримався безпечного інтервалу
руху та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.04, водій
якого здійснюючи перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 152.
Водій
легкового
автомобіля
Мерседес-Бенц-E-250-D
рухаючись виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем-таксі Ніссан-Альмера,
водій якого здійснював перевезення 1 пасажира
Під час руху автобусу SETRA-S215 HR-GT, водій якого
здійснював перевезення 46 пасажирів за маршрутом Кривий
Ріг – Київ – Ковель, відбулося загоряння транспортного
засобу. Пожежу ліквідовано до прибуття спецслужб.

Водій та пасажир
легкового автомобіля
ВАЗ отримали травми

1-0-2 Не з вини

Водій моторолера
отримав травму та був
доставлений до лікарні

1-0-1 Не з вини

Пасажир таксі отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалих не має

1-0-0 Загоряння

Водій моторолера
отримав травму

1-0-1 Не
ліцензований

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

05.01.2020
16:35

На проспекті
Перемоги
в м. Києві

07.01.2020
12:40

На 30 км автодороги
Н-03 Житомир –
Чернівці поблизу
с. Висока Піч,
Житомирської
області

Водій автобуса Мерседес-Бенц-416 СДІ, здійснюючи
перевезення 11 пасажирів за маршрутом Тернопіль – Київ,
недотримався безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з моторолером Спарк

На вул. Фонвізіна
у м. Харкові

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля РЕНО-Логан внаслідок
порушення правил проїзду перехресть скоїв зіткнення з
трамваєм TАТРA-Т3, водій якого здійснював перевезення 5

01.01.2020
17:00

01.01.2020
17:45

На вул. Дерев’янка
у м. Харкові

2

пасажирів за міським маршрутом № 5 «вул. Одеська – вул.
Молодої Гвардії»
Водій легкового автомобіля ФОРД-Сієрра внаслідок
невиконання вимог сигналів регулювання (рухався на
червоний сигнал світлофора) скоїв зіткнення з тролейбусом
ЛАЗ E183A1, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 12 «вул. Рудика – вул.
Клочківська»

Водій легкового
автомобіля отримав
травми.

1-0-0 Не з вини

Залізничний транспорт

01.01.2020
21.40
1

02.01.2020
01.20
2

02.01.2020
11.43
3

4

02.01.2020
14.45

02.01.2020
13.3717.50
5

6

03.01.2020

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Гречани.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Комарівці.

Поїзд №2759 (ВЛ80к №198 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-4 Жмеринка) на
1227 км ПК10 смертельно травмував стороннього молодого
Поїзд №2759 затримано
чоловіка. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.
на 1 год. 48 хв.

Поїзд №3131 (ВЛ80к №224 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-4 Жмеринка)
зупинився за показанням пристрою КТСМ «Тривога 1, Т» у 47
рух. од., 1 вісь, права сторона. Оглядом локомотивною Поїзд №3131 затримано
бригадою виявлено завал важелів гальмівної передачі біля
на 2 год. 03 хв.
«мертвої» точки. Після усунення несправності, відправився
поїзд №3131 о 03.10.
Регіональна філія
Поїзд №375 Харків – Херсон (2ТЕ10УТ №0070Б/0073Б ТЧ-8
«Одеська залізниця», Миколаїв) зупинився на 360 км ПК8 через виявлення ТЧМ
Затримка поїзда №375
ДН-4 Херсон,
займання у веденій секції №0073Б. Об 11.55 направлено
складає більше 2 год.
перегін Снігурівка – пожежний поїзд зі ст. Миколаїв. О 12.35 пожежу ліквідовано
Засілля.
силами ДСНС. Постраждалих немає.
Регіональна філія
Поїздом №107 Ужгород – Одеса (ВЛ80т №1821 ТЧ-3
«Одеська залізниця», Козятин) на 1508 км ПК4 смертельно травмовано стороннього Затримка поїзда №107
ДН-1 Одеса, ст.
чоловіка
склала 16 хв.
Одеса-Головна.
Регіональна філія
Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН-2 Кривий
«Південно-Західна Ріг, ст. Кривий Ріг-Західний. На пульт-табло ДСП з’явилась
Затримано поїзди:
залізниця», ДН-3
хибна зайнятість: 108 км ПК7-8 (міст), стрілочних переводів
№1781 на 42 хв.,
Жмеринка, ст.
№1/3, №5 та 1 ділянка віддалення парної колії перегону
№2153 на 58 хв.,
Комарівці.
Кривий Ріг-Західний – Кривий Ріг-Головний. Оглядом
№2903 на 18 хв.,
працівників ШЧ виявлено, що невідомі особи на 110 км ПК4
№2514 на 12 хв.
вирвали муфту РМ-7 та викрали кабель СБПУ 19х1 – 4 м. О
17.50 несправність усунуто.
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії ТОВ
сталося сходження

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Пожежа

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія

11.05

«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Рубіжне

03.01.2020
15.00

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Рубіжне,
під’їзна колія ТОВ
«ОГЗТ».
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Калуш –
Боднарів
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, дільниця
Нікополь –
Канцерівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Вільногірськ
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Березівка – Раухівка

7

03.01.2020
22.20
8

04.01.2020
01.40
9

04.01.2020
02.35
10

04.01.2019
02.55

11

«ОГЗТ» тепловозом ТГМ4 №2319 з групою із 4 порожніх
першого вагона від
вагонів, на стрілочному переводі №4
локомотива №66732488
(Україна), однією
колісною парою.
Під час руху маневрового тепловоза ТЕМ2У №090 з групою із
10 навантажених вагонів, тепловозом-уперед, на колії №174
ПАТ «Азот» сталося сходження 4 за напрямком руху вагонуцистерни №50831064 (Росія, вантаж – аміак), усіма колісними
парами.
На 68 км ПК1 сталося зіткнення поїзда №6425 ІваноФранківськ – Стрий (М62 №1473) з легковим автомобілем.
Водій з місця події зник. Травмованих та вини філії немає.

Відсутнє управління та контроль МС ДЦ «Каскад». Оглядом
працівників ШЧ виявлено, що на Привокзальній площі ст.
Нікополь невідомими особами розкрито кабельні колодязі та
викрадено два відрізки магістрального кабелю МКАПАБ
7х4+5х2 по 60 м.
Поїзд №92 Одеса – Костянтинівка (ЧС2 №17 ТЧ-8 Дніпро)
прибув графіком та через несправність локомотива машиніст
запросив допоміжний локомотив. Допомогу надано
електровозом ВЛ8 №1271 ТЧ-8 Дніпро. О 03.26 поїзд №92
відправився із затримкою на 49 хв..
Машиніст поїзда №3002 повідомив, що в зустрічному поїзді
№2747 (ВЛ80т №1835 ТЧ-7 Знам’янка) відкриті двері
контейнерів. Поїзд зупинився на ст. Раухівка для огляду
рухомого складу. Оглядом виявлено, що у вагоні №94630886
(Україна, вантаж – патока у флекс-танках, ст. навантаження
Верхньодніпровськ, вантажовідправник ТОВ «Інтерстарч
Україна», ст. призначення Одеса-Порт) та №94651247
(Україна, вантаж – концентрат цирконієвий у м’яких
контейнерах МКР-1, ст. навантаження Вільногірськ,
вантажовідправник філія ВГМК АТ «ОГХК», ст. призначення
Одеса-Порт) відсутні ЗПП на контейнерах CSLU1182345,

сходження

Втрати вантажу немає

1-0-0 Аварія
сходження

Затримка поїзда склала
33 хв

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

По впливу затримано
поїзд №2162 на 2 год.
16 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Прибув на ст. ДніпроГоловний о 05.01 із
загальною затримкою
на 1 год. 11 хв

1-0-0 Інцидент

Загальна затримка
поїзда №2747 склала 3
год. 01 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

04.01.2020
08:10
12

04.01.2020
10:17
13

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1, ст.
Дніпро-Головний
Дніпро
04.01.2020
Регіональна філія
17:50
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Одеса-Сортувальна –
Одеса-Пересип
04.01.2020
18:25

14

15

17

Електропоїзд №6203 Фастів – Козятин (ЕР9Е №590)
зупинився через заклинювання колісної пари у вагоні
№63102. Відправився зі зменшеною швидкістю о 10.47 (+50
хв.), прибув на ст. Козятин-1 об 11.31 із затримкою на 58 хв.
По ст. Козятин-1 вагон відчеплено, по обігу електропоїзд
№6253 Козятин – Шепетівка відправився об 11.54 із
затримкою
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу. О
19.50 роботу вокзалу відновлено, вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено, евакуація не проводилася
Поїзд №2303 (ВЛ80т №1266 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧ-1 ОдесаСортувальна) зупинився в непарній горловині Старого парку
через мимовільне спрацювання автогальм по причині підриву
кінцевого крану в 49 з голови поїзда вагоні №24541450
(порожній, для проїзду працівників охорони відправника ТОВ
“Альфа Преміум Груп”, які супроводжували вантаж – чавун
передільний (54 вагони), станція навантаження Кривий Ріг,
вантажовідправник, станція призначення Одеса-Порт)
працівниками охоронної фірми, які під час руху поїзда
виявили викрадення невідомими особами вантажe
Поїзд №112 Львів – Харків (ЧС4 №095) на 868 км ПК1
смертельно травмував невідому жінку

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Вишневе – КиївВолинський
04.01.2020
Регіональна філія
Поїзд №2705 (ВЛ80т №1291) затримано на 5 год. 24 хв. через
20:00
«Одеська залізниця», несправність електровоза ВЛ80т №1075 ТЧ-6 Кременчук.
ДН-3 Знам’янка, ст. Електровоз направлено в ТЧ-6 Кременчук.
05.01.2020
01:18

16

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Полтава-Південна
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Чорнорудка

FCIU5086075 та відкриті двері. Ознак викрадення вантажу не
встановлено..
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 08.43 роботу
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не Затримок поїздів немає.
виявлено

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд № 6203
затримано на 1 год. 19
хв. По впливу
затримано поїзди:
№121 на 12 хв., №71 на
10 хв., №223 на 10 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди:
№2303 на 1 год. 14 хв.,
№6406 на 1 год. 09 хв.,
№6407 на 21 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда склала
28 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд № 2705
затримано на 5 год. 24
хв.

1-0-0 Інцидент

Помічна
05.01.2020
00:02
18

19

05.01.2020
05:35

05.01.2020
06:25
20

22

23

24

Поїзд №29 Київ – Ужгород (ЧС4 №825 ТЧ-1 Київ) зупинився
через несправність електровоза, з вимогою допоміжного
локомотива в 00.05. Зі ст. Михайленки в 00.46 надано
допоміжний локомотив ВЛ80 №646. Відправився поїзд №29 з
допоміжним о 01.30, прослідував ст. Михайленки о 01.36

Поїзд № 29 затримано
на 1 год. 37 хв.

Після прослідування поїзда №1628 секція 3СП сигналізує
хибну зайнятість. Причина: пробій ізоляції в перевідній По впливу затримано
кривій стрілочного переводу №3. По впливу затримано поїзд
поїзд №375 на 1 год.
№375 на 1 год.
Поїзд №6683 Харків – Красноград (ЕР2 №636) на 45 км ПК4
травмував
стороннього
чоловіка.
Потерпілого
Поїзд №6683 затримано
госпіталізовано.
на 3 год. 22 хв

Поїзд №203 Дніпро – Львів (ЧС4 №102) через несправність
локомотива замовив допоміжний, о 23.28 відмовився, а о
Поїзд №203 затримано
23.30 повторно замовив допоміжний локомотив. Від поїзда
1 год. 19 хв
№3421 надано електровоз ВЛ80к №096. Відправився о 00.20
із затримкою на 1 год. 19 хв
06.01.2020
Поїзд №2164 (2ТЕ116 №1208/1520) зупинився на вихідній
11.13
горловині через несправність локомотива (відсутність
холостого ходу секції №1208). Об 11.27 локомотивом ЧМЕ3
Затримка поїзда №2164
№1851 поїзд затягнуто на станцію. О 12.11 локомотив 2ТЕ116
складає більше 2 год.
№1208/1520 відчеплено від складу поїзда №2164 та
відправлено в депо (ТЧ-4). Склад поїзда №2164 закріплено та
залишено на ст. Запоріжжя І.
06.01.2020
Регіональна філія
Після відправлення поїзда №5403 (ТЕП70 №0087) на колії №4
19.23
«Одеська залізниця», складачем поїздів виявлено тіло стороннього чоловіка з
Затримки поїздів немає
ДН-4 Херсон, ст.
ознаками травмування рухомим складом.
Миколаїв.
07.01.2020
Регіональна філія
Поїзд №7 Харків – Одеса (ВЛ80Т №1401) на колії №1
01.04
«Південна
смертельно травмував сторонню людину.
Поїзд № 7 затримано на
залізниця», ДН-4
1 год. 44 хв.
Полтава, ст.
Кобеляки.
05.01.2020
23:10
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Бердичів –
Михайленки
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
роз’їзд 50 км
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків,перегін
Власівка – Широкий
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин ст. Біла
Церква
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя І.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
1-0-1 Аварія
(травмування
сторонньої
особи)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)
1-1-0
Аварія(смертель
не травмування)

07.01.2020
00.49
25

07.01.2020
13.08
26

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Козятин 2 –
Бердичів.

Поїзд №1623 (ВЛ80 №215) зупинився на 19 км ПК1 через
несправність локомотиву, відправився о 01.32 із вимогою
зміни локомотива на ст. Бердичів. О 02.00 під час зупинки на
колії №1 допущено проїзд забороненого вихідного сигналу
«Н» з послідуючим розрізом стрілки №10.

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

Поїзд №832 Київ – Бориспіль-Аеропорт (ДПКр-3 №001)
зупинився на 843 км ПК9 через несправність дизель-поїзда. О
13.42 машиніст запросив допоміжний локомотив. Зі ст. КиївДеміївський надано допоміжний локомотив ЧМЕ3 №5349.
Після прибуття дизель-поїзда на ст. Київ-Деміївський, 35
пасажирів пересаджено в інший склад («PESA» 620М №011).

По впливу затримано
поїзди: №3 на 3 год. 20
хв., №1802 на 2 год. 53
хв., №1468 на 2 год. 15
хв., №204 на 1 год. 42
хв., №134 на 1 год. 34
хв., №57 на 1 год. 25
хв., №133 на 35 хв.
Відправився поїзд
№832 о 14.27 із
загальною затримкою
на 1 год. 18 хв., на
кінцеву станцію прибув
о 14.55 із запізненням
на 1 год. 26 хв

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

