Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 03.07.2020 по 10.07.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
6
Не з вини:
2
1
0
ВСЬОГО:
6
1
6
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
5
0
5
ВСЬОГО:
5
0
5
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
6
5
0
- наїзди на
5
5
0
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
3
0
0
ВСЬОГО:
9
5
0
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

7

0

0

1

0

0

1

0

0

9

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт
1

02.07.2020
20:00

На перехресті пр.
Соборний - вул.
Я.Новицького у м.
Запоріжжі

Водій автобуса Mercedes-Benz 312D, під час надання четверо пасажирів автобуса
отримали тілесні
послуг з перевезення пасажирів на автобусному міському
ушкодження
маршруті №80, здійснив зіткнення з автомобілем Mazda 3.

1-0-4 З вини

2

03.07.2020
09:17

На вул. 1-ша
Набережна річки
Стрілки у м. Суми.

Водій автобуса РУТА 25 СПГ під час обгону не дотримався
безпечного інтервалу та допустив бокове зіткнення з
вантажним автомобілем DAF. Автобус був не на маршруті
їхав в АТП.

Потерпілих немає

1-0-0 З вини

Водій вантажного автомобіля не врахувавши дорожніх
обставин допустив зіткнення з автобусом АТАМАН, водій
якого здійснював перевезення 2 пасажирів, після чого водій
вантажного автомобіля зник з місця події.

Потерпілих немає

1-0-0 Не з вини

3

4

03.07.2020
17:35

04.07.2020
04:25

05.07.2020
13:30
5

6

06.07.2020

На перехресті вул.
Некрасова –
проспект НовоБаварський у м.
Харків
на автодорозі М-06
(Е40), на БрестЛитовському шосе,
поворот на «Чайку»,
світлофор Київської
області
На перехресті вул.
Смілянська та вул.
Надпільна
в м. Черкаси
На проспекті І.

Водій вантажного автомобіля IVECO ML2Q не дотримався
Водій вантажного
дистанції та швидкості руху і допустив зіткнення з
автомобіля IVECO від
вантажним автомобілем DAF XF 105.460, який зупинився отриманих травм загинув
на світлофорі
на місці пригоди
Водій автобуса БАЗ-А079.04, рухаючись без пасажирів за
приміським маршрутом № 102 «Черкаси-Бузуків» допустив
зіткнення з пожежним автомобілем ЗиЛ-130НА, водій
якого рухався на заборонений сигнал світлофора з
увімкненою звуковою та світловою сигналізацією.
03.07.2020 автобус БОГДАН-А09201, за вимогою власника

1-1-0 Не з вини

Водій автобуса отримав
травми

1-0-1 З вини

Потерпілих немає

1-0-0 Пожежа

00:16

Мазепи у м. Біла
Церква, Київська
обл.

09.07.2020
18:50

На вул. Січових
Стрільців
у м. Дніпрі

7

1

03.07.2020
08:45

На пр-ті
Московському у м.
Харкові

04.07.2020
14:30

На вулиці Київської
у м. Рівне

2

3

05.07.2020
07:45

4

08.07.2020
15.00

5

09.07.2020
12:05

На перехресті вул.
Драйзера та та вул.
Закревського в м.
Києві
На вул. В. Великого
у м. Львові.

На перехресті вул.
Клочківська та вул.
Новгородська у м.

Сироти В.М. був залишений на СТО для здійснення
ремонту, автобус для перевезення пасажирів в ці дні не
залучався. 06.07.2020 о 00:16 год., на тереторії СТО
відбулось загоряння автобуса. Причина займання не
встановлена.
Водій
автобуса
БАЗ-А0970
Еталон,
здійснюючи
перевезення пасажирів по міському маршруту № 136, в
2 пасажири легкових
результаті раптової поломки гальм допустив зіткнення з автомобілів Mazda 626 та
легковим автомобілем Mitsubihsi Lanser, зіткнувся з
Audi Q3 отримали
легковим автомобілем Mazda 626, який по інерції зіткнувся
травми.
з легковим автомобілем Audi Q3.
Міський електричний транспорт
Водій трамвая TАТРA-T3, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 8 «602-й мікрорайон –
вул. Одеська», скоїв наїзд на пішохода – жінку похилого
Пішохід отримала
віку, яка швидко рухалася по регульованому пішохідному
травми.
переходу на червоний сигнал світлофора та раптово
з’явилася перед рухомим трамваєм.
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2103, виїжджаючи з
1 пасажир тролейбуса
другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі та
отримав травму та був
допустив зіткнення з тролейбусом Дніпро Т203, водій
доставлений до лікарні
якого здійснював перевезення 7 пасажирів за міським
(кондуктор)
маршрутом № 11
Водій легкового автомобіля-таксі Шевроле-Лачетті,
Водій та пасажир
рухаючись на заборонений сигнал світлофора допустив
легкового автомобіля
зіткнення з трамваєм Т-3U, водій якого здійснював
отримали травми
перевезення 13 пасажирів за маршрутом № 5.
Намагаючись здійснити посадку в салон тролейбуса марки
Skoda 14TП пішохід порушив вимоги ПДР України,
раптово вибіг на проїжджу частину вулиці, спіткнувся і
впав під колеса зазначеного транспортного засобу. На
Пішохід отримав травми.
момент настання події, водій тролейбуса завершив
посадку-висадку пасажирів на зупинці громадського
транспорту, зачинив двері і розпочав рух по маршруту №23
(в салоні тролейбуса перебувало 15 пасажирів).
Водій вантажного автомобіля ДАФ, не ліцензований,
внаслідок порушення правил проїзду перехресть скоїв
Потерпілих немає
зіткнення з трамваєм TАТРA, водій якого здійснював

1-0-2 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

Харкові.

03.07.2020
10.53
1

03.07.2020
17.04
2

03.07.2020
17.25
3

04.07.2020
04.15
4

04.07.2020
07.00
5

04.07.2020
18.33
6

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН3 Суми, перегін
Коломак –
Скороходове.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-1 Київ, ст. КиївПасажирський.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-1 Київ, ст.
Дарниця.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Баришівка –
Березань.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Клепарів – Рясна-2
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, пост
примикання 10 км

перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 20
«Південний вокзал – просп. Перемоги».
Залізничний транспорт
Поїзд №2819 (ВЛ82М №046) зупинився на 85 км ПК9 через
збиття планки нижньої негабаритності на переїзді 83 км.
Оглядом ТЧМ та ОВР виявлено у вагоні №67668285
(Україна, КР – 30.08.2016 Дарницький ВРЗ, ПР –
19.06.2020, ВЧДЕ Куп’янськ) провисання валика
тріангеля. О 12.03 заявлено відчеплення вагона. Вагон
відчеплено. Затримка поїзда склала 2 год. 34 хв.
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
евакуйовано. О 18.20 після огляду території вибухових
пристроїв не виявлено.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 18.42 після
огляду території вибухових пристроїв не виявлено.
Електропоїзд №7602 Київ – Яготин (ЕР9м №062) на 64 км
ПК6 смертельно травмував сторонню жінку похилого віку.

Затримка поїзда №2819
склала 2 год. 34 хв.

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№ 7602 затримано на 55
хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

На регульованому переїзді 1 км ПК1 (без чергового) при
справно працюючій переїзній світловій і звуковій
Поїзд №4831 затримано
сигналізації, сталося зіткнення поїзда №4831 (ЧМЕ3 №184)
на 1 год. 30 хв.
з легковим автомобілем «Daewoo Lanos». Потерпілих та
Потерпілих немає
вини філії немає. Пошкодження локомотива та
інфраструктури залізниці відсутні..
Поїзд №3616 (ВЛ8 №1022 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) зупинився біля
Після прибуття
вхідного сигналу «НВ» через спрацювання гальм. О 18.43
працівників поліції,
на вагонах виявлено сторонніх осіб.
відправився поїзд №3616
о 19.55 із затримкою на 1
год. 22 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Втручання в
діяльність

7

04.07.2020
Регіональна філія
23.25
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Колійний
пост 1141 км –
колійний пост 1154
км

05.07.2020
02.20
8

9

05.07.2020
16:55

06.07.2020
01:32
10

11

06.07.2020
06.59

06.07.2020
08.22
12

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Підзамче – Підбірці
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Залютине
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Верхньодніпровськ
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Головна.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Чорноліська.

Поїзд №2251 (ВЛ80Т №1441 ТЧ-7 Знам’янка, 228 осей,
5002 т) зупинився на 1147 км ПК6 через короткочасне
зникнення напруги в контактній мережі (при підйомі
струмоприймача
відбувається
іскріння
дахового
електрообладнання), надана вимога на допоміжний
локомотив. Через несприятливий профіль колії поїзду
№2251 надано два допоміжні локомотива: ВЛ80Т №1244
від поїзда №9504 та ВЛ80Т №1674 від поїзда №2786. По
віддаленню о 23.51 на 1146 км ПК7 зупинився поїзд №9513
(ВЛ80Т №1806) із вимогою допоміжного (несприятливий
профіль колії). Зі ст. Вознесенськ від поїзда №1609 надано
допоміжний електровоз ВЛ80Т №1077
Поїзд №2842 (ВЛ80Т №1468) на 1469 км ПК6 смертельно
травмував стороннього чоловіка.. Поїзд затримано більше 2
годин
На приймально-відправній колії №3 сталося загорання
порожнього вагона-рефрижератора. Згідно наказу №15 о
17.21 відправлено пожежний поїзд для гасіння пожежі.
Причина з’ясовується.
На пульт-табло ДСП сигнальна установка №9 сигналізує
червоним, сигнальна установка №7 погасла. Причина –
сторонніми особами разобладнано релейну шафу на с.у.
№7. По впливу затримано поїзди: №2805 на 37 хв., №2801
на 26 хв., №3521 на 17 хв., №115 на 14 хв.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 08.00 роботу
вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не виявлено.
Поїзд №9518 (ВЛ80Т №1417 ТЧ-7 Знам’янка, вага 4752 т,
53 вагони) зупинено на колії №5Б о 07.20 для зміни
локомотивної бригади. Після закріплення складу поїзда
локомотивна бригада покинула локомотив. О 08.22 склад
поїзда самовільно прийшов у рух з наступним сходженням
локомотива та 6 вагонів у тупиковій призмі колії №5. Для
ліквідації наслідків задіяно відновні поїзди ст. Помічна та
ст. Знам’янка. Постраждалих немає. Випадок розслідується

Затримано поїзди:
№9504 на 2 год. 56 хв.,
№2251 на 2 год. 20 хв.,
№9513 на 2 год. 23 хв.,
№2577 на 2 год. 08 хв.,
№1621 на 1 год. 58 хв.,
№1619 на 1 год. 43 хв.,
№2965 на 1 год. 30 хв

1-0-0 Інцидент

смертельно травмував
стороннього чоловіка

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Пожежа

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримано поїзди:
№6411 на 8 хв., №6341
на 8 хв., №6401 на 6 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

комісією р.ф. «Одеська залізниця» та АТ «Укрзалізниця».

13

14

15

16

17

18

06.07.2020
Регіональна філія
12.39
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Вапнярка – Княжеве.
07.07.2020
Регіональна філія
22.18
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Березань –
Баришівка
08.07.2020
Регіональна філія
12.17
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Дергачі
08.07.2020
Регіональна філія
21:54
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Кам’янськеПасажирське –
Воскобійня
08.07.2020
Регіональна філія
22:25
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Станишівка –
Житомир
09.07.2020
Регіональна філія
01:00
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Ясениця –
Бойківська

Поїзд №9511 (2ЕС5К №064 ТЧ-2 Подільськ) на 1212 км
ПК5 смертельно травмував стороннього чоловіка (Смирнов
О., 1965 р.н., житель с. Високе).
Поїзд №711 Київ – Костянтинівка (HRCS2 №008) на 52 км
ПК10 смертельно травмував стороннього чоловіка.
Затримано поїзди: №711 на 42 хв., №721 на 20 хв

Поїзд №6015 Козача Лопань – Харків-Пас. (ЕР2Р №7044)
відправився із запізненням на 55 хв. через виклик
працівників поліції для усунення порушень карантинного
режиму пасажирами
З повідомлення машиніста поїзда №2823 (ВЛ11М6 №494) –
сигнальна установка №3 сигналізує червоним, сигнальна
установка №1 – згасла. Причина: сторонніми особами
разобладнано релейну шафу с. у. №1. Поїзд затримано на
32 хв.
Поїзд №6493 Фастів – Житомир (ЕПЛ9т №009, РПЧМ-8)
на 98 км ПК6-8 смертельно травмував стороннього
чоловіка (віком 50 років). Повідомлено: поліцію, швидку
допомогу. Затримка поїзда склала 16 хв. Особа та
обставини з’ясовуються.
Поїзд №6027 Львів – Сянки (ЕР2 №1124 РПЧ-1 Львів)
зупинився на 118 км ПК6 через злам п’яти
струмоприймачів із вимогою допоміжного локомотива. О
01.10 зі ст. Львів надано допоміжний локомотив ВЛ11
№100, ТЧМ-1 Семків. Причина з’ясовується.

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№9511 затримано на 18
хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

смертельно травмував
стороннього чоловіка.
Затримано поїзди: №711
на 42 хв., №721 на 20 хв

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №6027 затримано
на 3 год. 41 хв.
Постраждалі відсутні

1-0-0 Інцидент

