Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 03.04.2020 по 10.04.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
1
2
Не з вини:
1
0
0
ВСЬОГО:
5
1
2
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
0
0
0
ВСЬОГО:
0
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
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
6
2
0
- наїзди на сторонніх осіб
4
2
0
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
2
0
0
вантажу та ін.
Інциденти
1
0
0
ВСЬОГО:
7
2
0
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
3
0
0
Втручання в діяльність
1
0
0
ДТП на залізничних

переїздах
Інше (аварійна
ситуація)
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

2

1

0

6

1

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Автомобільний транспорт

1

2

3

4

На 15 км
автодороги М-06
04.04.2020
Київ – Чоп,
21:10
поблизу
с. Чайки,
Київської обл.
04.04.2020 На вул. Роганська,
20:00
буд. 149,
у м. Харкові

07.04.2020
06:00

07.04.2020
14:04

5

08.04.2020
05:00

6

08.04.2020
23:45

На проспекті
С. Бандери,
у м. Тернополі
На вул.
Радіотехнічній,
у м. Харкові
На 178 км
автодороги М-06
Київ –Чоп,
Житомирської
області
На 322 км
автодороги М-06,
Київ –Чоп

Під час руху вантажного автомобіля ДАF-ТЕ-95XF, 2003 р.в.,
неліцензований, відбулося самозагоряння транспортного засобу у
моторному відсіці (самозаймання електро проводки). Самостійно
загасити пожежу водій не зміг

Постраждалі
відсутні
1-0-0
Неліцензований

Водій автобуса МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-312D, р/н AX0335AO, 1998
Водій автобуса
р.в., рухаючись не за маршрутом без пасажирів, внаслідок
загинува, водій та
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з легковим пасажир легкового
автомобілем ВАЗ-21102, водій якого рухався по вул. Роганській в автомобіля отримали
напрямку вул. Докучаєва, з подальшим перекиданням автобуса на
травми
лівий бік
Водій легкового автомобіля-таксі CHEVROLET-AVEO, 2004 р.в,
Постраждалі
рухаючись без пасажирів, не впорався з керуванням та допустив
відсутні
з`їзд з проїзної частини дороги та допустив наїзд на перешкоду
(огорожа).
Водій легкового автомобіля Volvo-X-90, виконуючи рух заднім
Постраждалі
ходом порушив правила маневрування та допустив зіткнення з
відсутні
автобусом РУТА-25-ПЕ, 2006 р.в., водій якого здійснював
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 110-т «вул.
Одеська – вул. Радіотехнічна (Пилипівка)»

1-1-2 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не звини

Водій вантажного автомобіля Scania-R450, 2017 р.в., не
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і допустив
зіткнення з вантажним автомобілем DAF-105 р/н ВК0381СК, 2011
р.в., належить приватній особі, не ліцензований

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Водій вантажного автомобіля Меrsedes-Benc-Actros-1844, 2013
р.в., не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і
допустив зіткнення з легковим автомобілем Renault-192

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Рівненської
області
Залізничний транспорт
03.04.2020
01.00
1

2

03.04.2020
06.0008.55

03.04.2020
10.45
3

03.04.2020
15.20
4

04.04.2020
01.2505.00
5

6

05.04.2020
19.30

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-4
Херсон, ст.
Снігурівка

При виконанні маневрової роботи локомотивом вперед ЧМЕ3
№5875 з витягування 2 вагонів на під’їзній колії ПРАТ «Укр Агро
НПК» (колія на балансі власника) сталося сходження локомотива, Затримки поїздів не
першою та другою колісними парами за напрямком руху. О 07.45
сталося
надано наказ на виїзд аварійного автомобіля відновного поїзда ст.
Миколаїв з гідравлічним обладнанням.
Регіональна філія Внаслідок підпалу невідомими особами трави та крон дерев в
«Одеська
межах смуги відведення на 894 км та 899 км ПК2-3, відбулося
Затримано поїзди:
залізниця», ДН-2 падіння дерев на проводи АБ та ПЕ з подальшим закорочуванням №3514 на 1 год. 03
ім. Т. Шевченка, проводів, що призвело до зникнення напруги основного та хв., №8812 на 35 хв.,
дільниця Білозір’я резервного живлення АБ та ПЕ. Прибирання дерев виконано
№8801 на 32 хв
– Черкаси
бригадами ЕЧ-2 (5 працівників) та ПЧЛ-2 (4 працівники).
Регіональна філія Під час виконання робіт у «вікно» на колії №5 Пасажирського
Стегура Роман
«Львівська
парку смертельно травмований струмом працівник БМП Стрий Іванович, 17.03.1995,
залізниця», ДН-1 (філія «Енергоремтранс») електромонтер 5 розряду
працював за
Львів, ст. Ходорів
професією з
03.09.2014.
Регіональна філія Поїзд №3802 (ЧМЕ3 №5404 ТЧ-8 Миколаїв, ТЧМ-8 Калінін, 990
«Одеська
т, 64 вісі) на 395 км ПК5 при швидкості руху 40 км/год застосував
залізниця», ДН-4 екстрене гальмування для попередження наїзду на пікетний
Затримка поїзда
Херсон, перегін стовпчик, накладений невідомими особами на ліву рейку колії за
склала 10 хв.
Миколаїв –
напрямком руху поїзда. Наїзд не попереджено, пошкоджень
роз’їзд 44 км
локомотиву немає.
Регіональна філія Відсутня напруга на 1 та 2 фідерах. Закрито дію АБ на перегонах
Затримано поїзди:
«Одеська
Долинська – Згода, Згода – Новоданилівка, Новоданилівка – №2255 на 2 год. 48
залізниця», ДН-4 Казанка, Казанка – Добровільський, Добровільський – Новий Буг. хв., №2290 більше 2
Херсон, дільниця Причина – внаслідок підпалу невідомими особами трави та крон год., №2253 на 1 год.
Долинська –
дерев в межах смуги відведення на 100 км та 102 км, відбулося
22 хв., №2288 на 1
Новий Буг
падіння дерева на 100 км ПК9 на проводи АБ та ПЕ з подальшим год. 10 хв., №2251 на
закорочуванням проводів. Дерево прибрано о 05.00.
44 хв.
Регіональна філія При виконанні маневрової роботи, витягування 2 порожніх
«Львівська
вагонів, локомотивом вперед (2М62У №184А, ТЧМ-5 Бальсіс), на
Сходження
залізниця», ДН-2 під’їзній колії (колія на балансі ПЧ-9) сталося сходження
локомотива
Тернопіль, ст.
локомотива, другим візком за напрямком руху. Причина

1-0-0 Аварія
схід вагонів

1-0-0
Втручання в
діяльність
1-1-0 Інше
Нещасний
випадок на
виробництві

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

06.04.2020
01.30
7

06.04.202
13:58
8

07.04.2020
01:26

МикулинціСтрусів
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса м.
Чорноморськ.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів перегін
Рава-Руська –
Рава-Руська-2.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, ст. СумиТоварна

9

06.04.2020
20:56
10

08.04.2020
02:30
11

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка перегін
Новоукраїнка –
Плетений Ташлик
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-4
Коростень перегін
Новоград-

з’ясовується. Випадок розслідується.
По вул. Паркова, 36 сталося займання відомчого автомобіля
«Mitsubisi L200», який знаходився на парковці біля будинку. О
02.00 пожежу ліквідовано силами ДСНС. Унаслідок пожежі
автомобіль відновленню не підлягає.
На регульованому переїзді 0 км ПК4 (4 категорії, без чергового),
при справно працюючій переїзній світловій та звуковій
сигналізації, сталося зіткнення поїзда №8556 (ЧМЕ3 №4856 ТЧ-1
Львів) з напівпричепом (номерний знак ZDA92409) вантажного
автомобіля марки «IVECO»
При виконанні маневрової роботи на колії №6 сталося сходження
одиночного локомотива ЧМЕ3 №2510 ТЧ-8 ТростянецьСмородине – всіма колісними парами. О 02.31 надано наказ на
виїзд відновного поїзда ст. Тростянець-Смородине. Затримки
поїздів немає. Причина з’ясовується. Випадок розслідується.
Після проведення попереднього службового розслідування
транспортної події, встановлено, що маневрова робота
виконувалася з групою 11 вагонів. Також сталося сходження з
рейок вагону №94846581 (Росія, фітингова платформа) - однією
колісною парою. Локомотив ЧМЕ3 №2510 та вагон №94846581
встановлено на рейки о 15.16 засобами відновного поїзда ст.
Тростянець-Смородине
Поїзд №3180 (ВЛ80Т №1888 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на 236
км ПК3 за показанням пристрою «Тривога 1» у 54 рух. од., 3 вісь,
ліва сторона, вагон №58544347 (Україна,. Огляд ТЧМ – тримали
гальма, вагон відключено. Огляд ТЧМ – тримали гальма, вагон
відключено..
Після прослідування поїзда №4834 (ЧМЕ3 №5005, ТЧМ-7)
черговим по переїзду 332 км ПК2 в районі з.п. «Дружба»
виявлено на узбіччі смертельно травмованого стороннього
чоловіка

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Інше

Поїзд №8556
затримано на 2 год.
37 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Затримки поїздів
немає

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Поїзд №3180
затримано на 2 год.
22 хв. По впливу
затримано поїзди:
№3182 на 32 хв.,
№3184 на 22 хв.,
№3186 на 17 хв

1-0-0 Інцидент

Затримки поїздів не
сталося

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

08.04.2020
16:04
12

09.04.2020
10.50
13

Волинський –
Вершниця
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ перегін
Біличі – Ірпінь
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Переїзна

Поїзд №9301 (ВЛ80т №1482) на 25 км смертельно травмував
стороннього чоловіка віком 60-65 років, який кинувся під поїзд.

При виконанні маневрової роботи локомотивом (ЧМЕ3 №1053), з
осаджування групи із 3 навантажених вагонів (вантаж – щебінь),
на під’їзній колії заводу залізобетонних виробів (колія на балансі
заводу ЗБВ) сталося сходження першого за напрямком руху
вагона №67705988 (Україна, КР – 30.06.2018р., ТР-4 –
05.04.2020р. ВЧД Основа (несправність 220 – невідповідність
зазорів ковзуна)), першим візком, першою колісною парою

Поїзд затримано на
40 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримки поїздів
немає

1-0-0 Аварія
сходження
вагона

