Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 05.06.2020 по 12.06.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
7
1
7
Не з вини:
6
4
3
ВСЬОГО:
13
5
10
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
1
0
1
ВСЬОГО:
1
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
3
6
1
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
4
6
1
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
7
4
2
- наїзди на
6
4
2
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
4
0
0
ВСЬОГО:
11
4
2
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

1

04.06.2020
15:15

На вул.
Декабристів
у м. Києві

2

04.06.2020
21:57

На
Гостомильському
шосе,
Київської обл.

3

05.06.2020
11:57

На проспекті
Перемоги
у м. Києві

4

05.06.2020
13:05

На 97 км. + 315 м.,
а/д Н-22,
у с. Струмівка,
Луцького району,
Волинської обл.

5

05.06.2020
21:10

На вулиці
Безлюдівської
у м. Харкові

6

06.06.2020

На вулиці

1

0

0

2

1

0

0

0

0

3

1

0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля ВАЗ-Калина з невідомої
причини виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом БОГДАН А-069.21, водій якого
здійснював перевезення пасажирів за міжміським
маршрутом Глеваха - Васильків
Водій вантажного автомобіля DAF FTXF 105.460, р/н
ВН1609НМ,
2013
р.в.,
напівпричіп
цистерна
KASSBOHRER STS32SS, не впорався з керуванням та
допустив попутне зіткнення з вантажним автомобілем DAF
95XF, р/н ВК7103ВН, 2005 р.в., напівпричіп SCHMITZ S01
р.н. ВК1299ХТ, 2004 р.в.
Під час руху по полосі громадського транспорту
велосипедист допустив бокове зіткнення з автобусом ЗАЗІ-VAN,
водій
якого
рухався
за
приміським
внутрішньообласним маршрутом №720 Київ – Боярка
Водій автобуса Еталон-А-079,54, 2015 р.в., здійснюючи
перевезення 20 пасажирів, за регуляним спеціальним
маршрутом №7, допустив наїзд на пішохода, який вийшов
на проїзджу частину з правої сторони по ходу руху
автобуса
Водій автобуса І-Ван-А07А, рухаючись без пасажирів до
місця відстою транспортного засобу, не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Renault-Kangoo
Водій автобуса І-Ван-А07А, 2012 р.в., здійснюючи

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій вантажного
автомобіля DAF FTXF
105.460 отримав травми

1-0-1 З вини

Велосипедист отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

14:00

7

06.06.2020
18:10

8

07.06.2020
06:04

9

07.06.2020
18:45

10

09.06.2020
10:00

11

09.06.2020
18:34

12

10.06.2020
17:55

13

10.06.2020
19:20

Молочній,
у м. Харкові

перевезення 2 пасажирів за приміським маршрутом №
1167, здійснював рух заднім ходом допустив зіткнення з
легковим автомобілем Tesla
Водій автобуса Богдан-А092, здійснюючи перевезення 12
На вулиці
пасажирів за міським маршрутом № 186 здійснив наїзд на
Академіка
пішохода, який під наркотичними препаратами раптово Пішохід отримав травми
Туполєва
вийшов на проїжджу частину дороги у невстановленому
у м. Києві
для цього місці
Водій вантажного автомобіля МАН TGX 26.440 не обрав
На дорозі Балтська,
безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з`їхав
Постраждалі відсутні
у м. Одеса
з дороги та частково заїхав у водоєм
Водій вантажного автомобіля МЕRCEDES-BENZ-ACROSВодій та 3 пасажири
1841 (неліцензовканий), рухаючись зі строни м. Рівне в
легкового автомобіля
напрямку м. Києва, не врахував дорожню обстановку, CHEVTOLET-AVEO від
виїхав на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення з
отриманих травм
легковим автомобілем AUDI, який рухався прямо в
померли на місці
На 339 км ад Київ зустрічному напрямку, продовживши рух
автомобіль
пригоди. Водій
Чоп,
МЕRCEDES-BENZ-ACROS-1841 допустив зіткнення з
легкового автомобіля
у Рівненській обл.
легковим
автомолем
CHEVTOLETAVEO,
автомобіля AUDI
(неліцензовканий), після чого водій легкового автомобіля
отримав травми
ЗАЗ-110206, (неліцензовканий), допустив зіткнення з
легковим автомобілем AUDI, який після зіткнення виїхав
на смугу зустрічного руху
Водій автобуса MERCEDES-BENZ-310D-ПЕ, 1999 р.в.,
На просп.
рухаючись по маршруту № 76, не врахував дорожні
5 пасажирів автобуса
Соборному,
обставини, скоїв наїзд на припаркований легковий
отримали травми
у м. Запоріжжя
автомобіль Toyota-Land Cruiser
На вул. Великій
Водій автобуса МАЗ-203069, рухаючись по міському
Васильківський
маршруту № 20, допустив наїзд на пішохода, який Пішохід отримав травми
у м. Києві
переходив проїзжу частину поза пішохідним переходом
На 46 км
Водій та пасажир
Водій
легкового
автомобіля
CHERY-AMULET
автодороги М-03
легкового автомобіля від
недотримався безпечної швидкості руху, допустив наїзд на
Київ – Харків –
отриманих травм
припаркований на узбіччі вантажний автомобіль
Довжанський
загинули на місці
DAF-FX105 не ліцензований
Київської обл.
пригоди
На 40 км
Водій легкового автомобіля BMW намагаючись втекти від
Водій легкового
автодороги М-01
працівників поліції не впорався з керуванням виїхав на
автомобіля від
Київ – Чернігів
смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним отриманих травм загинув

1-0-1 Не з вини

1-0-0
Неліцензований

1-4-1
Неліцензований

1-0-5 З вини

1-0-1 Не з вини

1-2-0 Не
ліцензований

1-1-0 Не з вини

Київської обл.

14

15

16

1

2

1

11.06.2020
09:50

11.06.2020
08:28

11.06.2020
17:42

04.06.2020
19:00

На 190 км.
Автодороги Н-03
Житомир Чернівці, поблизу
повороту на
с. Розсоша,
Хмельницького
району
У смт. Заболотів,
Снятинського
району, на
автодорозі Н-10
Стрий-Мамалига,
Івано-Франківської
області
На проспекті Льва
Ландау
у м. Харкові

На проспекті Миру
у м.
Хмельницькому

автомобілем Scania-R420, 211 р.в.. Після чого легковий та
вантажний автомобіль загорілися (згоріли повністю)
Водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz-Sprinter,
р/н ВХ8458С не впорався з керуванням та виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним
автомобілем Mercedes-Benz-Sprinter, який після зіткнення
продовжив некерований рух та здійснив бокове зіткнення з
автобусом ПАЗ-4234, водій якого здійснював перевезення 8
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
Хмельницький – Карпівці

на місці пригоди.
Водій та пасажир
автомобіля MercedesBenz Sprinter, водій
автомобіля MercedesBenz Sprinter, від
отриманих травм
загинули на місці
пригоди

1-3-0 Не з вини

Водій вантажного автомобіля MAN-TGX-18.440, на
проїзній частині дороги не дотримався безпечного
Пішохід загинув на місці
бокового інтервалу руху та допустив наїзд на
пригоди
велосипедиста, який рухаючись з правої сторони
вантажного автомобіля

1-1-0 З Вини

Водій автобуса I-ВAН A07A1, здійснюючи регулярні
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 152-е
«вул. Барабашова (ТРК «Ашан») – Аеропорт», внаслідок
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
легковим автомобілем МAZDA-3

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Кондуктор тролейбуса
отримала травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Пожежа

Травмовано сторонню
особу. Затримок руху
поїздів немає

1-0-1 Аварія
(травмування)

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Mitsubishi-Outlander не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з тролейбусом
ЗиУ-9Г, водій якого здійснював перевезення пасажирів за
маршрутом № 11А «Катіон - Озерна».

На станції «Міська
лікарня»
09.06.2020
На станції сталося загоряння в кабіні водія трамвайного
у м.Кривому Розі,
13:16
вагона типу Т-3 модернізація (Дніпропетровська обл.)
Дніпропетровська
обл.
Залізничний транспорт
04.06.2020 Регіональна філія Під час прибирання 12 вагонів з 14 колії ППВ локомотивом
21:06
«Одеська
вперед (ЧМЕ3 №7079) на колії виявлено травмованого
залізниця», ДН-4
стороннього чоловіка з ампутацією нижніх кінцівок.
Херсон, ст.
Потерпілого госпіталізовано в місцеву лікарню. Особа та

04.06.2020
20:39
2

04.06.2020
23:45

3

07.06.2020
01:15
4

07.06.2020
02:18
5

07.06.2020
07:26
6

МиколаївВантажний
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, перегін
Бандурка –
Бешкетове
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Пост Обвідний –
Гранітний

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН3 Запоріжжя,
перегін Каховське
Море – роз’їзд 20
км
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
ХарківПасажирський –
Покотилівка
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, перегін
Райгород – ім. Т.
Шевченка

обставини з’ясовуються
Поїзд №9506 (2ЕС5к №058 ТЧ-2 Подільськ, 4736 т, 204 осі)
зупинився на 177 км ПК5 через злам струмоприймача
Поїзд №9506 затримано
відомої секції «А» та обрив контактного проводу. Причина:
на 2 год. 56 хв. По
випадання контактного проводу із стикового затискача КСвпливу затримано поїзд
059.6-1 внаслідок внутрішньої тріщини затискача та
№2448 на 1 год. 22 хв.
послаблення затискача в місці з’єднування на опорі
контактної мережі №194
Поїзд №97 Київ – Ковель (ЧС4 №085) зупинився за
показанням пристрою АСДКБ «Тривога-1» у 1 рух. од., 5
вісь, ліва сторона, локомотив. Нагрів підтверджено,
відключено тяговий двигун, відправився поїзд о 23.55.
Поїзд №97 Київ – Ковель
Повторна зупинка 05.06.2020 о 00.41 на перегоні
затримано на 2 год. 14 хв
Рихальська – Вершниця за показанням «Тривога-2» цієї ж
осі. Нагрів підтверджено, о 00.52 ТЧМ замовив
допоміжний локомотив на ст. Вершниця. О 02.12 надано
локомотив ВЛ80К №129
Поїзд №1470 (2ТЕ116 №1582 ТЧ-3) застосував екстрене
гальмування на 9 км ПК2 для попередження наїзду на
залізобетонний стовп, з наїздом. Пошкоджено трубу подачі
Відправився поїзд
піску на локомотиві. Силами локомотивної бригади
№1470 о 01.25 із
сторонній предмет прибрано з колії
затримкою на 10 хв
Поїзд №4803 (ЧМЕ3 №3300) на регульованому переїзді 786
км ПК2 (з черговим) смертельно травмував стороннього
чоловіка.. Особа та обставини з’ясовуються

Смертельно травмував
стороннього чоловіка.
Поїзд №4803 затримано

На регульованому переїзді 219 км ПК8 (4 категорії, з Смертельно травмовано
черговим працівником) при справно діючій переїзній мотоцикліста. Поїзд №
світловій та звуковій сигналізації, сталося зіткнення поїзда 9503 затримано на 2 год.
№9503 (ВЛ80С №660 ТЧ-2 Подільськ) з мотоциклом
16 хв. По впливу
«Loncin LX250GY-3.
затримано поїзди: №2819
на 50 хв., №115 на 36 хв

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-1-0 Аварія
(травмування)

1-1-0 ДТП на
залізничному
переїзді

07.06.2020
16:12
7

07.06.2020
16:35
8

08.06.2020
06:56
9

08.06.2020
08:37
10

09.06.2020
17:00
11

10.06.2020
06:48
12

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Шатрище –
Чоповичі
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Рихальська –
Вершниця
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Низяни – Верхній
Токмак ІІ
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Ольшаниця
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Дніпробуд II.

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Очеретине –
Авдіївка

Поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ (ЧС8 №010 ТЧ-1
Київ-Пас.) на 145 км ПК5 смертельно травмував
стороннього чоловіка

Поїзд №749 Київ – Івано-Франківськ (ЧС4 №201) на 324 км
ПК2 травмував стороннього чоловіка. Потерпілого поїздом
доставлено до ст. Новоград-Волинський.

На регульованому переїзді 47 км ПК4 (без чергового
працівника) при справно працюючій переїзній світловій та
звуковій сигналізації сталося зіткнення поїзда №4704
(ЧМЕ3 №4314 ТЧ-3 Мелітополь) з вантажним автомобілем
Ford-Cargo
Поїздом №2820 (ВЛ80к №269 ТЧ-3 Козятин) смертельно
травмовано сторонню жінку похилого віку

На під’їзній колії ПрАТ «Запорізьке Кар’єроуправління»
(власник під’їзної колії), при виконання маневрової роботи
власним локомотивом ТЕМ2 №158 по перестановці групи з
6 завантажених вагонів (вантаж – щебінь) сталося
сходження 4 вагонів, відповідно: – однією колісною парою
першого візка і однією колісною парою другого візка,–
всіма колісними парами. Всі вагони власності Україна. На
рух поїздів не впливає
Поїзд №4802 (резервний локомотив ВЛ8 №997) на 442 км
ПК2 застосував екстрене гальмування для попередження
наїзду на стороннього чоловіка, віком близько 40 років,
який в навушниках перебігав колію. Наїзд не попереджено,
чоловіка смертельно травмовано

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримка поїзда склала
27 хв..

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Травмовано сторонню
особу. Затримка поїзда
склала 1 годину.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Постраждалі відсутні.
Поїзд затримано на 00
год. 31 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Смертельно травмовано
сторонню особу Поїзд
затримано на 33 хв. По
впливу затримано поїзд
№2472 на 25 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№4802 затримано

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, перегін
Колійний пост 88
км – Колійний пост
82 км
10.06.2020 Регіональна філія
20:50
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Вільнянськ
10.06.2020
18:35

13

14

11.06.2020
08:51
15

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Демурине

Після короткочасної відсутності напруги поїзд №1615
(ВЛ80т №1494 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на 84 км ПК7
через спрацювання захисту секції №2 електровозу. О 19.41
машиніст запросив допоміжний локомотив. Зі ст. Тимкове
о 19.53 надано допоміжний локомотив ВЛ80с №2534 ТЧ-2
Подільськ. Відправився поїзд №1615 з допоміжним о 21.43
із загальною затримкою на 3 год. 08 хв.
Поїзд №1763 (ВЛ8 №1340 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол, ТЧМ-1 Балта,
ст. призначення – Запоріжжя-Ліве) зупинився за
показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 1», недіючий
тепловоз ЧМЕ3 №4042, який слідував за електровозом.
Після огляду о 21.30 заявлено відчеплення тепловозу через
нагрів букси. О 22.20 тепловоз відчеплено та переставлено
на колію №6. Відправився поїзд №1763 о 22.48
Поїзд №2717 (ВЛ8 №473) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога 1» у 6 рух. од., 3 вісь, ліва
сторона, вагон №52288354 (Естонія) та «Тривога 0» у 16
рух. од., 1 вісь, ліва сторона, вагон №55533400 (Україна).
Оглядом ОВР зауважень не виявлено. О 10.20 ДСП ст.
Демурине, між коліями №1 та №3, виявлено вугілля та
автомобіль ВАЗ з причепом. Повідомлено поліцію.
Автомобіль та одного зловмисника затримано

По впливу затримано
поїзди: №6042 на 1 год.
30 хв., №1617 на
1 год. 15 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда на на 1
год. 58 хв. По впливу
затримано поїзд №9515
на 1 год. 18 хв. Згідно з
розшифруванням
швидкостемірної
стрічки, встановлено
загальну затримку поїзда
№1763 на 2 год. 21 хв.

1-0-0 Інцидент

Відправився поїзд
№2717 о 09.17 із
загальною затримкою на
34 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

