Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 30.04.2020 по 08.05.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
0
0
0
ВСЬОГО:
0
0
0
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
1
0
1
ВСЬОГО:
2
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
3
4
4
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
3
4
4
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
4
1
3
- наїзди на
3
1
2
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
1
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
4
0
0
ВСЬОГО:
8
1
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

Місце скоєння
подій

2

0

0

1

2

0

0

0

0

3

2

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт

1

2

3

1

02.05.2020
22:05

03.05.2020
23:00

07.05.2020
12:00

На вул. Вадима
Пугачова, у м.
Кременчук,
Полтавської обл.
На 112 км,
автодороги Н-11
Дніпро -Миколаїв,
поблизу м. Кривий
Ріг,
Дніпропетровсько
ї обл.
Перехрестя вулиць
Грецька та
Успенська
в м. Маріуполі,
Донецької області

Водій
легкового
автомобіля
CHEVROLET-EPICA
(неліцензований) виїхав на смугу зустрічного руху де
допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем DAFXF (неліцензований). При зіткненні сталося загорання
легкового автомобіля

Водій легкового автомобіля Мазда-323 (неліцензований),
виїхав на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення з
вантажним автомобілем MAN (неліцензований)
Водій легкового автомобіля Шевроле Авео на перехресті
рівнозначних доріг не надав переваги в русі та допустив
зіткнення з автобусом МАЗ 203016

Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса ЛАЗ-E301Д1, 2011р.в, здійснюючи
На проспекті
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 3 «вул.
30.04.2020
Героїв Сталінграду, Університетська – вул. 12-го Квітня», недотримався
17:05
у м. Харкові
безпечної дистанції руху та допустив зіткнення з легковим
автомобілем РЕНО-Кенго

Водій легкового
автомобіля та його
пасажир від отриманих
травм загинули на місці
пригоди, водій
вантажного автомобіля
отримав травми
Водій легкового
автомобіля та його
пасажир від отриманих
травм загинули на місці,
ще 2 пасажири легкового
автомобіля отримали
травми
Внаслідок ДТП водій
легкового автомобіля
отримав травми.

Постраждалі відсутні

1-2-1
Неліцензований

1-2-2
Неліцензований

1-0-1 Не
ліцензований

1-0-0 З вини

2

06.05.2020
16:30

30.04.2020
11:04

1

30.04.2020
15:45
2

01.05.2020
07:06
3

01.05.2020
12:02
4

5

02.05.2020
02:36

Велосипедист, рухаючись в попутному напрямку,
недотримався безпечного інтервалу руху та допустив
На перехресті
бокове зіткнення з тролейбусом ЗіУ-682Г-016.02, а саме
проспекту Науки та зачепився кермом велосипеда за кузов тролейбуса з
вул. Ахсарова,
правого боку в районі передніх дверей, після зіткнення
у м. Харкові
здійснив падінням на проїжджу частину, водій якого
здійснював перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 2-А «просп. Перемоги – майдан Свободи»
Залізничний транспорт
Регіональна філія Поїзд №1791 (ВЛ80т №1278 ТЧ-7 Знам’янка) прибув на
«Одеська
колію №4 із затримкою на 39 хв. для огляду через
залізниця», ДН-3
спрацювання захисту в локомотиві та недотримання
Знам’янка, ст.
нормативного графіка руху під час прямування на дільниці
Шостаківка
Кропивницький – Шостаківка. Об 11.55 після огляду
локомотива, машиніст повідомив про неможливість
подальшого слідування з поїздом через заклинювання
шестерні у 5 тяговому електродвигуні. Зі ст. Лелеківка о
12.00 надано локомотив ВЛ80т №1843. Після заміни
локомотива поїзд №1791 відправився о 13:07.
Регіональна філія На регульованому переїзді 43 км +268 м (4 категорії, без
«Придніпровська чергового), при справно-працюючій переїзній світловій та
залізниця», ДН-1
звуковій сигналізації, сталося зіткнення поїзда №2812
Дніпро, перегін
(ВЛ11М6 №491 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол) з легковим
Кам’янське –
автомобілем Hyundai Matrix). Смертельно травмовано водія
Балівка
та його пасажира
Регіональна філія Поїзд №2167 (ВЛ82м №076 ТЧ-15 Куп’янськ) на 176 км
«Південна
ПК6 колії №ІП смертельно травмував сторонню жінку, яка
залізниця», ДН-4
переводила велосипед по службовому переходу
Полтава, ст. Нові
Санжари.
Регіональна філія Поїзд №8802 (ВЛ40у №1851-1 ТЧ-2 Подільськ, 28 вісей) на
«Одеська
1207 км ПК1 при швидкості 70 км/год застосував екстрене
залізниця», ДН-1
гальмування для запобігання наїзду на пластикову ємність,
Одеса, перегін
накладену невідомими особами усередину колії, наїзд не
Березівка –
попереджено. Внаслідок чого відбулося роз’єднання
Колосівка
гальмівних рукавів між вагонами 3 та 4 з голови поїзда
Регіональна філія Поїзд №2328 (2М62 №999 ТЧ-1 Львів) на 5 км ПК8
«Львівська
травмував стороннього молодого чоловіка. Повідомлено:

Велосипедист отримав
травми

1-0-1 не з вини

Поїзд №1791 затримано
на 02 год. 32 хв. По
впливу затримано
поїзди: №1765 на 30 хв.,
№1901 на 25 хв

1-0-0 Інцидент

. Загальна затримка
поїзда №2812 склала 4
год. 48 хв. По впливу
затримано поїзд №2610
на 37 хв.

1-2-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд №2167 затримано
на 1 год. 48 хв..

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда №8802
склала 7 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №2328 затримано
на 1 год. 06 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

03.05.2020
02:44
6

03.05.2020
06:09

7

30.04.2020
14:00
8

04.05.2020
14.17

9

залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Львів –
Персенківка.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст.
Красноград
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка перегін
колійний пост
1141км – колійний
пост 1154 км

ПрАТ
«Полтавський
гірничозбагачувальний
комбінат»,
Полтавська обл.
Регіональна філія
«Одеська залізниця
» ДН-1 Одеса,
перегін ОдесаСхідна –
Кулиндорове

поліцію, швидку допомогу. Потерпілого госпіталізовано до
Львівської
клінічної
лікарні
швидкої
допомоги.
Відправився поїзд №2328 о 03.42.
При виконанні маневрової роботи на колії №14
локомотивом ЧМЕ3 №1841 з одним вагоном допущено
травмування складача поїздів. З усних пояснень
Затвримки поїіздів немає
встановлено: складач поїздів знаходився зі сторони
негабаритного місця (паркану), унаслідок чого був
придавлений між вагоном та даним парканом..
Поїзд №1755 (ВЛ80т №1804 ТЧ-7 Знам’янка, 5030 т)
Поїзд №1755
зупинився на 1146 км ПК6 через несправність локомотива
відправився з
(спрацювання ГВ). О 06.20 машиніст запросив допоміжний
допоміжним із
локомотив. О 06.40 допомогу надано локомотивом ВЛ80т затримкою на 03 год. 10
№1465 ТЧ-7 Знам’янка зі ст. Вознесенськ від поїзда №1749 хв. По впливу затримано
поїзди: №1749 на 2 год.
59 хв., №1771 на 1 год.
42 хв., №2718 на 1 год.
38 хв., №2712 на 1 год.
34 хв., №2716 на 1 год.
30 хв., №2720 на 55 хв.
Через зруйновану колію перекинувся тепловоз ЧМЕЗ,
машиніст тепловозу з вивихами та переломами
госпіталізований в міську лікарню Горішніх Плавнів. Стан
Машиніст отримав
здоров’я чоловіка – середньої тяжкості
травми
Поїзд №3012 (ВЛ80с №2332 ТЧ-2 Подільськ, ТЧ-1 Одеса,
3804 т, 204 осі) зупинився на 1294 км ПК5 при швидкості
25 км/год через мимовільне спрацювання автогальм. Під
час огляду поїзда локомотивною бригадою виявлено
саморозчеплення автозчепів між 19 з голови поїзда вагоном
№95778940 (Україна, побудований 21.09.2018) та 20
вагоном №95983474 (Естонія, побудований 20.04.1977 ПАТ
«КВБЗ», КР – 17.08.2018 Тапа-АТ «Operail» Естонія), з
утворенням розриву 50 м між ними. Головну частину
поїзда виведено о 15.40 на колію №4 ст. Кулиндорове,
хвостову частину локомотивом ВЛ80т №1381 о 16.17 на

Поїзд №3012 затримано
на 2 години.

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(схід р.с.)

1-0-0 Інцидент

05.05.2020
01:28

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Удачна – Межова

10

06.05.2020
19:15
11

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст.
Кам’яний Міст

колію №І Одеського приймально-відправного парку ст.
Одеса-Сортувальна. Причина: випадання автозчепу
№24321 (2018 року виготовлення, завод-виробник 12) у 19
вагоні внаслідок зламу хвостовика через наявність старої
тріщини.
Поїзд №2705 (ВЛ8 №275 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол,
ТЧ-4 Покровськ, 3814 т, 228 осей, вантаж - кокс доменний)
зупинився на 363 км ПК4 непарної колії за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога 2» у 33 рух. од., 1 вісь, права
сторона, вагон (Україна). Після огляду ТЧМ, відправився
поїзд о 01.40 на ст. Межова для огляду працівниками ВЧД,
прибув о 02.01. Оглядом працівником ВЧД нагрів не
підтверджено. Відправився поїзд о 02.36 із загальною
затримкою на 57 хв. Причина: внесення стороннього
джерела інфрачервоного випромінювання в зону видимості
оптики колійних камер правої букси пристрою АСДК-Б
сторонніми особами
Поїзд №2443 (ВЛ80т №1480 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
колії №I через задимлення в екіпажній частині локомотива.
Оглядом ТЧМ виявлено заклинювання колісно-моторного
блоку №7 з правого боку за напрямком руху у веденій
секції №2. Локомотив відчеплено. Надано локомотив
ВЛ80с №472. Відправився поїзд №2443 о 21.40

Затримка поїзда №2705
склала 57 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда № 2443
на 02 год. 25 хв.

1-0-0 Інцидент

