Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 04.09.2020 по 11.09.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
7
0
5
Не з вини:
3
0
3
ВСЬОГО:
10
0
8
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
1
0
0
ВСЬОГО:
2
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
1
1
1
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
- наїзди на
сторонніх осіб
- пожежі
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

0
10

0
3

0
5

8

3

5

1

0

0

2

0

0

5
0
0
16
5
4
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

01.09.2020
18:25

2

04.09.2020
09:10

3

05.09.2020
08:39

4

04.09.2020
09:10

5

04.09.2020
16:14

6

07.09.2020
12:45

Місце скоєння
подій

5

0

0

1

1

0

0

0

0

6

0

0

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля таксі Dacia Solenza під час
Автодорога Р-22
перевезення 4 пасажирів з смт Станиця Луганська в
КПП «Красна
напрямку с. Гарасимівка, не вибрав безпечну швидкість
Талівка» – Луганськ,
руху, не врахував дорожню обстановку, не впорався з
км 28+500,
керуванням, внаслідок чого здійснив виїзд за межі проїзної
Луганської обл.
частини
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення 12
По вул. Овруцька, 38 пасажирів за міським маршрутом № 181, не переконавшись
в м. Київ
в безпечності при закритті дверей затиснув руку пасажирці
та розпочав рух.
Водій
автобуса
АТАМАН"А-092G6,
здійснюючи
На вул. Гната Юри у
перевезення 11 пасажирів по міському маршруту № 510,
м. Києві.
скоїв наїзд на пішохода на пішохідному переході.
На вул. Лісового, у Водій автобуса РУТА-20, здійснюючи перевезення 7
м. Кривому Розі,
пасажирів за міським маршрутом № 210, допустив наїзд на
Дніпропетровської пішохода, який знаходився поряд з прохідною частиною
обл.
дороги
Водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням,
У м. Бережани,
здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив
Тернопільської обл.
зіткнення з автобусом DENNIS-JAVELIN
На а/д М-13
Водій вантажного автомобіля КамАЗ-5320АЦ, 1989 р.в.,
«Кропивницький здійснюючи перевезення дизельного пального, внаслідок
Платонове»,
розриву правої задньої шини допустив перекидання
Новоукраїнський
транспортного засобу на правий по ходу руху бік із
район, с. Захарівка, подальшим витіканням палива на площі понад 150 м.кв.

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Пасажирка легкового
автомобіля отримала
травми.

1-0-1 З вини

Пасажирка автобуса
отримала травми.

1-0-1 З вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

7

8

9

10

11

1

2

Кіровоградської обл.
На вул. Віскозна у м. Під час проведення зварювальних робіт стався вибух
09.09.2020
Києві, (територія АТ цистерни, яка була пуста без газу. Після вибуху пожежі не
09:31
"Будіндустрія - 3") було. Автомобіль ДАФ і автоцистерна без номерних знаків.
Водій автобуса БОГДАН А09201, здійснюючи регулярні
10.09.2020 По вул. Харківське перевезення 16 пасажирів за міським маршрутом № 529 під
10:20
шосе, 4 в м. Києві
час висадки пасажирів не переконався в безпечності та
затиснув ногу пасажирці.
Водій автобуса БОГДАН-A091, здійснюючи регулярні
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 147е
По просп.
10.09.2020
«вул. Університетська (кінотеатр «Зірка») – мікрорайон
Олександрівський,
08:43
«Горизонт», внаслідок недотримання бокового інтервалу
буд. 2-Б в м. Харкові
допустив зіткнення з легковим автомобілем МІЦУБІШІ
Аутлендер
Пішохід, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в
невстановленому для переході проїжджої частини місці
раптово кинувся під проїжджаючий повз автобус ТУР АНа вул.
04911, водій якого здійснював перевезення 8 пасажирів за
10.09.2020
Достоєвського у м. міським маршрутом № 110т «вул. Одеська – вул.
17:35
Харкові
Радіотехнічна (сел. Перемога)», подав звуковий сигнал та
застосував екстрене гальмування, але наїзду уникнути не
вдалося, пішохід вдарився головою об правий бік корпусу
автобуса.
Водій автобуса АТАМАН, здійснюючи перевезення 7
пасажирів за міським маршрутом №126 «Тетерівка05.09.2020 На вул. Київській у Польова», не дотримався безпечної бокової дистанції та
13:29
м. Житомирі.
здійснив зіткнення з тролейбусом ЗиУ інвентарний № 2215,
водій якого здійснював перевезення 13 пасажирів по
маршруту №4-А «Крошня – м-н Станишівський».
Міський електричний транспорт
Водій автобуса АТАМАН, здійснюючи перевезення 7
пасажирів за міським маршрутом №126 «Тетерівка05.09.2020 На вул. Київській у Польова», не дотримався безпечної бокової дистанції та
13:29
м. Житомирі.
здійснив зіткнення з тролейбусом ЗиУ-9 інвентарний №
2215, водій якого здійснював перевезення 13 пасажирів по
маршруту №4-А «Крошня – м-н Станишівський».
На вул.БОРИСА
Водій легкового автомобіля DAEWOO LANOS, не
08.09.2020
12:30
ТЕНА у м.
врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з

Зварювальник отримав
травми, а його помічник
отримав травми

НП 1-1-1

Пасажир отримала
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні.

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Житомирі.

1

2

3

трамваєм КТ - ЧСУ, водій якого здійснював перевезення 24
пасажирів
за
маршрутом
«Площа
Перемоги
Льонокомбінат».
Залізничний транспорт
Поїзд №262 Бердянськ – Харків (ЧС7 №134 ТЧ-2 ХарківРегіональна філія
Головний) при швидкості 100 км/год на 739 км в межах з.п.
«Південна
04.09.2020
«Широніне» застосував екстрене гальмування для
залізниця», ДН-2
16.53
попередження наїзду на жінку, яка лежала на колії та на
Харків, перегін
сигнали підвищеної гучності не реагувала. Наїзд не
Безпалівка – Шурине
попереджено, смертельно травмована стороння жінка
Регіональна філія
Поїзд №3802 (ЧМЕ3 №3633 ТЧ-10 Харків-Сорт.) після про
«Південна
слідування вхідного світлофора «Ч» застосував екстрене
залізниця», ДН-2
гальмування для попередження наїзду на сторонній
04.09.2020 Харків, ст. Харків- предмет (дерев’яна шпала) накладений на колію, з наїздом.
15:44
Балашовський
Внаслідок наїзду шпала застрягла між наметільником та
першою колісною парою локомотива. Шпалу вилучено
працівниками ПЧ. В локомотиві пошкоджено наметільник
та пісочну трубу.
Регіональна філія
Поїзд №2057 (ВЛ8м №1018 ТЧ-1 Нижньодніпровськ«Придніпровська
Вузол,
ТЧ-8
Дніпро,
4045
т,
228
вісей)
залізниця», ДН-1
зупинився на 86 км ПК6 через несправність електровоза, з
04.09.2020
Дніпро, перегін
вимогою допоміжного локомотива. Зі ст. П’ятихатки о
19:15
Ерастівка –
19.51 надано допоміжний електровоз ВЛ8м №343. прибув
П’ятихатки
на ст. П’ятихатки о 20.32 із затримкою.

05.09.2020
10.30
4

05.09.2020
19.05
5

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Дарниця – Бровари.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Давидів.

Поїзд №888 Київ-Волинський – Ворожба (ЕР9м №542
РПЧ-8 Фастів) при швидкості руху 60км/год. на 829 км
ПК5 травмував сторонню жінку (віком 50 років), яка сиділа
в прямій ділянці колії та на звукові сигнали не реагувала.
Поїздом №888 жінка доставлена до ст. Бровари де її
госпіталізовано каретою швидкої допомоги.
При виконанні маневрової роботи на під’їзній колії ДП
Львівський облавтодор філія «Стрийська ДЕД» тепловозом
вперед ЧМЕ3 №1309 ТЧ-1 Львів по витягуванню групи з 5
порожніх піввагонів, сталося сходження тепловоза – двома
колісними парами за напрямком руху. Під’їзна колія
знаходиться на балансі колієвласника.

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№262 затримано на 1
год. 22 хв.

1-1-0 Аварія

Постраждалі відсутні.
Поїзд №3802 затримано
на 2 год. 31 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №2057 затримано
на 1 год. 16 хв. По
впливу затримано
поїзди: №6035 на 1 год.
28 хв., №6044 на 1 год.,
№6037 на 56 хв., №87 на
34 хв., №231 на 32 хв.,
№85 на 28 хв

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу. Поїзд №888
затримано на 30 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

05.09.2020
19.00

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Славсько – Лавочне.

6

06.09.2020
05.07
7

06.09.2020
05.45

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Верхівцеве.

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Ерастівка.

8

06.09.2020
08:40
9

Філія «Пасажирська
компанія»,
м. Маріуполь,
ст. Маріуполь

Поїзд №2139 (ВЛ11М №066 ТЧ-9 Мукачево, ТЧ-1 Львів)
зупинився на 1624 км ПК4 непарної колії через виявлення
задимлення внаслідок короткого замикання в колах
Поїзд № 2139 затримано
управління задньої кабіни електровоза. Повідомлено
на 3 год. 25 хв. По
ДСНС. Для того, щоб пожежний автомобіль ДПРП-55 смт.
впливу затримано
Славське приступив до ліквідації задимлення електровоза,
поїзди: №82 на 2 год. 02
знято напругу з контактної мережі непарної колії о 19.41 та
хв., №6155 на 1 год. 18
о 20.17 парної. О 21.12 задимлення ліквідовано. О 21.45
хв.
подано напругу в контактну мережу. Відправився поїзд
№2139 з допоміжними електровозами ВЛ11 №112, в голові
та ВЛ11 №111, в хвості о 22.25
При виконанні маневрової роботи тепловозом ЧМЕ3
№1750 ТЧ-8 Дніпро по осаджуванню групи 15 вагонів,
вагонами вперед, на колію №29 Сортувального парку в Смертельно травмовано
районі між стрілочними переводами №299 та №305
сторонню особу.
смертельно травмовано, під час несення служби, (стрілець
Затримок руху поїздів
стрілецької команди ст. Верхівцеве структурного
немає.
підрозділу «Криворізький загін воєнізованої охорони»
регіональної філії «Придніпровська залізниця»)
Поїзд №2804 (ДЕ1 №033 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол, 4566 т)
зупинився для з’єднання з штовхачем. О 06.00 машиніст
помітив, що на вагонах знаходяться сторонні особи, які
намагаються скинути метал. О 06.09 після огляду,
працівниками ВОХР сторонніх осіб не виявлено, поїзд
відправився. О 06.22 поїзд №2804 зупинився на 103 км ПК5 Загальна затримка поїзда
перегону Вільногірськ – Верхівцеве через неодноразове №2804 склала 1 год. 05
спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ виявлено, що
хв.
сторонніми особами відкрито вагон №21110887 (Білорусь,
вантаж – добрива у мішках) та наявна недостача мішків. О
06.41 після закриття вагона поїзд відправився. О 07.18
поїзд №2804 прибув на ст. Верхівцеве для пред’явлення до
комерційного огляду.
На колії №13 Відстійного парку сталося займання у
пасажирському вагоні №04829842 (вагон належить філії
Постраждалих та
«Пасажирська компанія», з 13.11.2016 виключений з
затримок руху поїздів
експлуатації, готувався під списання). О 09.27 пожежу
немає.
ліквідовано
силами
ДСНС.
Попередня
ступінь
пошкодження об’єкта – тамбур, коридор, три купе вагона

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент.
Пожежа
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13

14

15

(внутрішнє облицювання, матраци, вікна, перегородки,
стельове перекриття)
06.09.2020
Регіональна філія
Поїзд №2818 (ВЛ8 №338 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол)
20:01
«Придніпровська
при швидкості руху 70 км/год. на 166 км ПК2 застосував Поїзд №2818 затримано
залізниця», ДН-1
екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка,
на 51 хв. По впливу
Дніпро, перегін
який переходив колію з велосипедом. Наїзд не затримано поїзди: №9520
Запоріжжяпопереджено,
травмовано
стороннього
чоловіка.
на 56 хв., №6536 на 45
Кам’янське –
Потерпілого із травмою руку госпіталізовано каретою
хв.
Сухачівка
швидкої допомоги.
07.09.2020
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП хибна зайнятість першої та другої
02:00
«Придніпровська
ділянки наближення, сигнальні установки: №1, №3 Затримані поїзди: №3103
залізниця», ДН-1
сигналізують червоним вогнем. Причина – сторонніми
на 43 хв., №2821 на 41
Дніпро, ст.
особами на сигнальній установці №1 разобладнано 2
хв., №2107 на 25 хв.
Письменна
дросель-трансформатори ДТ-0,6-1000 та ДТ-0,2-1000
07.09.2020
Регіональна філія
Поїзд №278 Херсон – Київ (ЧС4 №049 ТЧ-1 Київ-Пас.)
02:24
«Одеська залізниця», зупинився через несправність локомотива та о 02.45 Затримка поїзда №278 на
ДН-3 Знам’янка,
запросив зміну локомотива через злам шестерні тягового 2 год. 04 хв. По впливу
ст. Маржанівка
двигуна на 3-й колісній парі. Локомотив відчеплено. Зі ст. затримано поїзд №2701
Долинська надано локомотив ВЛ80с №1782, ТЧ-7.
на 50 хв..
Відправився поїзд №278 о 04.28 із затримкою
07.09.2020
Регіональна філія
Поїзд №3501 (2ТЕ10УТ №0076 ТЧ-5 Шевченка, 200 вісей,
02:12
«Одеська залізниця», 3321 т) зупинився через несправність локомотива
ДН-2 ім. Т.
(відсутність тиску масла в секції Б) із вимогою на Затримка поїзда №3501
Шевченка, ст.
допоміжний локомотив. О 03.16 зі ст. Христинівка надано
на 3 год. 27хв.
Розсохуватка
допоміжний локомотив 2ТЕ10УТ №0062, ТЧМ-6 Жук.
Відправився поїзд №3501 з допоміжним о 04.57
Регіональна філія
Зникла напруга в контактній мережі по парній та непарній
«Придніпровська
коліях. О 18.55 працівниками ЕЧ виявлено, що сторонніми
залізниця», ДН-2
особами пошкоджено кабель управління моторним
07.09.2020 Кривий Ріг дільниця приводом роз’єднувача «В» ст. Кривий Ріг при спробі його
Постраждалі відсутні.
18:43
Кривий Ріг –
викрадення. О 19.00 пошкодження усунуто, напругу
Мусіївка
подано. По впливу затримано поїзди: №2164 на 45 хв.,
№2156 на 42 хв., №2158 на 36 хв., №8554 на 35 хв., №9501
на 35 хв., №2160 на 30 хв.
08.09.2020
Регіональна філія
Кожушко О.М. – Електрична. Під час проведення колійних
11.25
«Донецька
робіт машиною МКТ на 5 км ПК1, на відстані 10 м від колії
Затримок поїздів не
залізниця», ДН-2
в полосі відводу, виявлено міну часів ВВВ, перегін закрито
було.
Лиман, перегін ім.
для руху поїздів. Місце огороджено.

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

08.09.2020
Регіональна філія
12.05
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Чорноліська
– Цибулеве.
16

17

08.09.2020
17.2018.47
08.09.2020
17.20

18

09.09.2020
12:55
19

09.09.2020
18:10
20

21

09.09.2020

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Чернігів.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Делятин –
Коломия.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Коростень
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, перегін Суми
– Суми-Товарна
Регіональна філія

Поїзд №8901 (ЧС4 №209 ТЧ-1 Київ-Пасажирський, та ЧС-4
№049 в холодному стані), під час прямування по непарній
колії на регульованому переїзді 287 км ПК3 (з черговим)
сталося зіткнення з машиною КСМ-005 №012 (колійно
зварювальна машина) та наїздом на колійного майстра
Смертельно травмовано
(ПД-6 Чорноліська ВП «Знам’янської дистанція колії», на
працівника Укрзалізниці.
посаді – 1 рік, загальний стаж роботи на залізниці – 36
Затримки поїздів немає.
років). Унаслідок наїзду смертельно травмовано. По парній
колії перегону Чорноліська – Цибулеве згідно з телеграмою
№134 від 04.09.20 за підписом ДНГ-2 з 10.00 до 15.25
виконувались роботи з виправлення колії із застосуванням
виправного комплексу – 2 ДГКу, АДМ, КСМ.
Поїзд №6308 Чернігів – Ніжин (ЕР9т №668 РПЧ-10
Поїзд № 6308
Чернігів) відправився із затримкою через пізній вихід з
відправився із
депо внаслідок несправності складу електропоїзда ЕР9т затримкою на 1 год. 27
№703 РПЧ-10 та його заміни.
хв.
Поїзд №6442 Рахів – Коломия (ДПЛ-1 №100102/60600
РПЧ-4 Коломия) на 36 км ПК6 застосував екстрене
гальмування для попередження наїзду на чоловіка, який
Травмовано сторонню
йшов в здовж узбіччя колії та на сигнали підвищеної
особу. Затримки поїзда
гучності не реагував. Наїзд не попереджено, потерпілого (в
немає.
стані алкогольного сп’яніння) забрано в поїзд та
доставлено до з.п. Добротів де його швидкою допомогою
госпіталізовано у Надвірнянську районну лікарню.
Під час насуву на гірку групи 0/60 вагонів локомотивом
ЧМЕ-3 №3487 (ТЧМ-7 Бех, складач Каргапольцев) на
витяжній колії №21 травмована Науменко Софія
Травмовано сторонню
Василівна, 2011 р.н., яка перетинала колію в
особу
неустановленому місці (під вагонами). Потерпіла із
травматичною ампутацією нижніх кінцівок ніг доставлена
в міську лікарню
Поїзд №3814 (ЧМЕ3 №2005) біля зупиночної платформи 58
км, в прямій ділянці колії, при швидкості руху 51 км/год.
Травмовано сторонню
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
особу. Поїзд №3814
стороннього чоловіка, який кинувся під поїзд. Потерпілого
затримано на 1 год.
з травматичною ампутацією ніг госпіталізовано каретою
53 хв.
швидкої допомоги.
Поїзд №716 Львів – Київ (HRCS2 №009) при швидкості Смертельно травмовано

1-1-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-1-0 Аварія

100 км/год на прямій ділянці колії застосував екстрене
гальмування для попередження наїзду на двох сторонніх
чоловіків, які переходили через колію в районі стрілочного
переводу №25 та на сигнали підвищеної гучності не
реагували, зупинився на 878 км ПК7 колії №ІІ. Наїзд не
попереджено, один чоловік (віком приблизно 35-40 років)
травмований, другий чоловік смертельно травмований.
Потерпілого госпіталізовано до лікарні м. Боярка.
Регіональна філія
Під час виконання маневрів, по розвороту локомотива
«Південно-Західна 2М62 №1052 на трикутнику, допущено наїзд на тупикову
10.09.2020
залізниця», ДН-2
призму з подальшим сходженням 3 колісних пар тепловоза,
07:00
Козятин ст.
першого візка. Надано наказ на виїзд відновного поїзда ст.
Погребище.
Козятин. Випадок розслідується. Причина з’ясовується.
Під час виконання робіт, бригадою з 3 чоловік, біля тягової
підстанції з усунення несправності центрального
Регіональна філія
розподільчого пункту, сталося ураження електричним
«Одеська залізниця», струмом електромонтера працівника Христинівського
10.09.2020
ДН-2 ім. Т.
району електричних мереж (ЕЧС-3). Постраждалого
13:15
Шевченка ст.
госпіталізовано каретою швидкої допомоги в міську
Христинівка
лікарню м. Христинівка. З ним доправлено до лікарні
старшого
електромеханіка
Підвального
Василя
Михайловича у шоковому стані, який очолював бригаду.
22:54

22

23

«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Боярка

сторонню особу. Поїзд
№716 затримано на 39
хв. По впливу затримано
поїзди: №2202 на 57 хв.,
№2236 на 57 хв.

(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Ававрія
(сходження р.с.)

Постраждав працівник
УЗ

1-0-1 Інше.
Нещасний
випадок

