Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 08.01.2020 по 11.01.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
5
0
4
Не з вини:
3
2
8
ВСЬОГО:
8
2
12
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
0
Не з вини:
2
0
0
ВСЬОГО:
4
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
1
20
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
1
20
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
9
5
1
- наїзди на сторонніх
6
5
1
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
6
0
0
ВСЬОГО:
15
5
1
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
4
0
0
діяльність
ДТП на
0
0
0
залізничних
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

0№

Дата і час
скоєння
подій
08.01.2020
07:00

1

08.01.2020
12:30
2

08.01.2020
15:07

Місце скоєння
подій
На вул.
Електрометалургів у
м. Нікополь,
Дніпропетровської
обл.

На вул.
Добровольського
у м. Черкаси

На вул. Чоботарська
у м. Харкові

3

08.01.2020
16:48
4

5

08.01.2020
19:20

На вул. Набережна
Перемоги, 38,
м. Дніпро

Поблизу
с.Гамаліївка,
Лебединського р-ну,
Сумської області

0

0

0

4

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Шевроле-Авео під час
виконання маневру «обгін» допустив зіткнення з легковим
1 пасажир легкового
автомобілем Деу-Нексія, внаслідок чого некерований
автомобіля Деу-Нексія
автомобіль Шевроле-Авео скоїв зіткнення з автобусом
загинув на місті пригоди
IKAРУС-250/59, використовувався не в комерційних
та 20 пасажирів автобуса
умовах, водій якого здійснював перевезення 30 працівників
отримали травми різного
ПАТ «Нікопольський завод феросплавів» (перевезення
ступеня тяжкості
пасажирів для власних потреб), після чого некерований
автобус IKAРУС допустив зіткнення з електропорою
Водій автобуса Атаман, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 28 «Автовокзал Пацаєва» з метою уникнення бокового зіткнення з
Пасажир автобуса
автомобілем ВАЗ-2101, який різко змінив напрямок руху,
отримав травми
допустив різке гальмування ТЗ та падіння двох пасажирів в
салоні автобуса
Водій автобуса I-ВAН A07A1-30, здійснюючи перевезення
27 пасажирів за міським маршрутом № 61-е «ст.м.
«Центральний ринок» – вул. Новий Побут», недотримався
Постраждалі відсутні
безпечної дистанції та швидкості руху допустив попутне
зіткнення з легковим автомобілем ШЕВРОЛЕ-Авео
Водій автобуса Рута, здійснюючи перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 62 «вул. Байкальська1 пасажир автобуса
ж/м Перемога-6», скоїв зіткнення з автобусом Mercedes- Mercedes-Benz отримав
Benz-Спрінтер, водій якого здійснював перевезення 16
тілесні ушкодження
пасажирів на міському автобусному маршруті №19 «ж/м
Перемога-6-парк Шевченко»
Водій та пасажир
Водій легкового автомобіля Шевроле-Тахоє виїхав на
легкового автомобіля
смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним
загинули на місці
автомобілем Сканія-R440
пригоди та водій

Попередня
причина пригоди

1-1-20 Власні
потреби

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-2-3 Не з вини

вантажного автомобіля
та 2 пасажири легкового
автомобіля отримали
травми.
На перехресті
вул. Покровська –
вул. Т. БульбиБоровиця,
у м. Житомирі
09.01.2020
На перехресті
17:25
вул. С. Амбросова та
вул. Різдвяна,
у м. Черкаси
09.01.2020
На площі
22:38
Харківська,
у м. Києві
09.01.2020
09:30
6

7

8

9

09.01.2020
13:10

В c.Пацканьово,
Закарпатської
області

Водій автобуса Рута-25, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 8 «вул. Труда – вул.Баранова», не
надав переваги в русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Сітроен-Берлінго не ліцензований.
Водій
легкового
автомобіля-таксі
ЗАЗ-VIDA,
на нерегульованому пішохідному переході не впорався з
керуванням та здійснив наїзд на 3 пішоходів, які рухались
по узбіччю.
Водій
легкового
автомобіля
Лексус-LX570,
не
ліцензований, не впорався з керуванням та допустив
зіткнення з автобусом МАЗ-107467, водій якого здійснював
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 104.
Водій автобуса ПАЗ-4234, здійснюючи регулярні
перевезення пасажирів по маршруту м. Ужгород с. Пацканьово, не вибрав безпечної швидкості та не
врахував дорожньої обстановки здійснив з’їзд у кювет.

Постраждалі відсутні,
транспортні засоби
отримали механічні
пошкодження

1-0-0 З вини

3 пішоходи отримали
травми

1-0-3 З вини

Водій та 2 пасажири
легкового автомобіля і 1
пасажир автобуса
отримали тілесні
ушкодження.

1-0-4 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Міський електричний транспорт

1

08.01.2020
13:10

На вул. Сумській,
у м. Харкові

09.01.2020
08:00

На вул. Харківських
Дивізій, буд. 1,
у м. Харків

2

3

10.01.2020
11:50

На вул. Київській
у м. Житомирі

Водій тролейбуса ШКОДА-15TР13/6M, рухаючись без
пасажирів за міським маршрутом № 2 «РК «Проспект
Перемоги» – РК «Проспект Жуковського», не впорався з
керуванням та допустив наїзд на перешкоду (паркан)
Водій тролейбуса ТРОЛЗА здійснюючи перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 13 «ст.м. «Захисників
України» – Парк «Зустріч», внаслідок недотримання
дистанції скоїв попутне зіткнення з легковим автомобілем
МІТСУБІСІ Аутлендер р/н AX8500CP
Водій легкового автомобіля ДЕУ-Ланос не врахувавши
дорожню обстановку не надав перевагу у русі та здійснив
бокове зіткнення з тролейбусом ЗиУ-9, водій якого
виконував перевезення 55 пасажирів за маршрутом № 3

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

10.01.2020
10:25

На вул. Героїв Праці
у м. Харкові

4

«Богунія – Смолянка – Вокзал».
Водій легкового автомобіля ТОЙОТА-Камрі, внаслідок
порушення правил проїзду перехресть скоїв зіткнення з
трамваєм, водій якого здійснював перевезення 60
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська –
Новожанове»

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Залізничний транспорт

1

07.01.2020
Регіональна філія
17.48
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Новоукраїнка

07.01.2020
18.37
2

07.01.2020
20.18
3

07.01.2020
21.40
4

5

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Девладове –
Потоцьке
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Пришиб
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Любінь

08.01.2020
Регіональна філія
09:14
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Колійний

.Під час виконання маневрових робіт по перестановці 18
завантажених вагонів, вагонами вперед, локомотивом
(ТГМ №2292, машиніст Рута, складач поїздів – тепловоз та
працівники Харківської філії) з колії №11 до маневрового
світлофору М5, на ручній протишерстній стрілці №1 (на
балансі ПЧ-12) сталося сходження перших трьох вагонів
усіма колісними парами першим візком.
Поїзд №2332 (ВЛ8 №1234 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) зупинився на
59 км ПК9 через виявлення обриву несущого тросу
контактної мережі. О 18.45 машиніст поїзда №6537 ДніпроГоловний – Кривий Ріг (ЕПЛ2Т №022 РПЧ-1 Дніпро)
зупинився на перегоні Милорадівка – Потоцьке та заявив
про відсутність напруги.
Поїзд №6910 Мелітополь – Запоріжжя II (ЕР2 №39809/ЕР1
№12609) зупинився через виявлення задимлення в салоні
останнього вагона №20604. О 20.30 знято напругу. О 20.45
працівники ДСНС ліквідували причину виникнення
задимлення. Поїзд № 6910 відправився із затримкою на 1
год. 06 хв. Причина: коротке замикання кабелів тягового
двигуна, без послідуючого займання. Постраждалих немає.
Поїзд №6027 Львів – Сянки (ЕР2 №1124) зупинився з
вимогою машиніста про відчеплення мотор-вагонної секції
(3 і 4 вагони №112407, №112408) через заклинювання
колісної пари у вагоні №112408.
Поїзд №2708 (ВЛ80т №1450 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
1084 км через заклинювання останньої за напрямком руху
колісної пари локомотива. Для надання допомоги та виводу
поїзда з перегону задіяно відновний поїзд ВП-4 Помічна.

Вагони завантажені
щебнем. Порушено
габарит першим вагоном
до парної головної колії.
О 18.44 відправлено ВП4 зі ст. Помічна

1-0-0 Аварія
сходження

О 19.44 напругу подано.
По впливу затримано
поїзди: №6537 на 1 год.
15 хв., №6042 на 57 хв.,
№2332 на 1 год. 18 хв.,
№2303 на 1 год. 10 хв

1-0-0 Інцидент

По впливу затримано
поїзд №12 на 14 хв.

1-0-0 Інцидент

Після відчеплення
вагонів поїзд №6027
відправився із
затримкою на 1 год. 25
хв
Затримка поїзда склала 8
год. 32 хв. По впливу
затримано поїзди: №3117
на 9 год., №2706 на 8

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

пост 1090 км –
Людмилівка

6

7

8

08.01.2020
Регіональна філія
11:50
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон,
ст. Новий Буг

Поїзд виведено з перегону о 17.32.

Групою невідомих сторонніх осіб приблизно 20-30 чоловік
заблоковано виконання маневрової роботи з перестановки
десяти завантажених карбамідно-аміачною сумішшю
вагонів з першої головної колії на під’їзну колію. Після
відчеплення та відправлення маневрового тепловоза ЧМЕ3
№5044 на ст. Казанка колію розблоковано
08.01.2020
Регіональна філія
З повідомлення машиніста поїзда № 1959 (ТЧМ-4) під час
19:30
«Одеська залізниця», огляду складу поїзда №1194 (ВЛ80с №2539 ТЧ-2
ДН-1 Одеса, ст.
Подільськ, 148 осей) на перегоні Березівка – Колосівка
Колосівка
виявлено відкриті двері контейнерів, завантажених у
вагонах в середній частині поїзда. Поїзд зупинено для
огляду на ст. Колосівка. При огляді поїзда приймальником
поїздів спільно зі стрільцем НОР-1 виявлено відкриті двері
контейнерів у 7, 9 та 11 з голови поїзда вагонах (вантаж плитка керамічна, станція навантаження Чорноморська,
вантажовідправник відсутність ЗПП та нестачу 2 місць
вантажу в контейнері та одного місця в контейнер. В
очікуванні представників поліції, поїзд переставлено на
колію №8.
08.01.2020
Регіональна філія
Поїзд №71 Запоріжжя – Чоп (ВЛ10 №1479) на 1489 км ПК3
18:36
«Львівська
смертельно травмував стороннього чоловіка
залізниця», ДН-1

год. 50 хв., №2710 на 8
год. 40 хв., №2716 на 8
год. 30 хв., №2712 на 8
год., №3127 на 8 год.,
№2722 на 6 год. 20 хв.,
№1759 на 4 год., №1763
на 4 год., №2812 на 3
год. 40 хв., №2734 на 3
год., №1903 на 3 год.,
№1767 на 3 год., №2810
на 2 год. 35 хв., №1482
на 2 год., №1765 на 2
год., №1793 на 1 год. 20
хв., №6232 на 1 год. 06
хв., №6334 на 52 хв.,
№6412 на 30 хв.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №1194 затримано
більше 2 годин

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано на 2
год. 15 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

9

08.01.2020
19:00

08.01.2020
20:41
10

Львів, перегін
Скнилів – Оброшин
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Буча
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Боярка
– Васильків-1

08.01.2020
Регіональна філія
22:44
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Павлиш
11

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ
перегін Буча – Ірпінь
09.01.2020
Регіональна філія
18:50
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ
ст. Святошин
10.01.2020
Регіональна філія
00:02
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг.
дільниця Канцерівка
– Мирова
09.01.2020
18:32

12

13

14

Поїзд №4854 (2М62 №0169) на регульованому переїзді з
черговим 31 км ПК4 травмував стороннього чоловіка.
Потерпілого госпіталізовано.
Поїзд №49 Київ –Трускавець (ЧС4 №097) на 882 км ПК4
смертельно травмував стороннього чоловіка

Після прослідування поїзда №792 Київ – Кременчук
стрілка № 9 не переводиться в «мінусове» положення. Під
час огляду працівниками колії на стрілці виявлено
карданний вал, пошкоджено тяги. Затримано поїзд №5890
Павлиш – Кременчук на 35 хв. По прибуттю поїзда №792
на кінцеву ст. Кременчук (Півд. зал.), оглядом працівників
ВЧД
виявлено
відсутність
карданного
валу
в
пасажирському вагоні №04330551 (приписки ПКВЧ-8
Полтава-Південна)
Поїзд №6628 Тетерів – Київ (ЕР9 №650) на 29 км ПК9
смертельно травмував сторонню жінку. Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу.
Поїзд №3081 (ВЛ80 №269) на 11 км ПК3 смертельно
травмував стороннього чоловіка. Особу та обставини
з’ясовуються.
Перегін пост примикання 138 км - пост примикання 142 км
сигналізує зайнятість. Оглядом працівниками ШЧ виявлено
на 140 км ПК7 біля сигнальної установки №3/16 відкрито
релейну шафу та викрадено 2 реле.

Затримка поїзда склала
5 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримка поїзда склала
55 хв. По впливу
затримано поїзди: №245
на 52 хв., №6033 на 44
хв., №29 на 9 хв., №105
на 7 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда №6628
склала 10 хв. Особа та
обставини з’ясовуються

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №3081 затримано
на 20 хв, По впливу
затримано поїзд №7338
на 15 хв

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримано поїзди:
№2718 на 1 год. 47 хв.,
№2547 на 30 хв., №2957
на 28 хв. О 02.30
несправність усунено

1-0-0 Втручання
в діяльність

10.01.2020
, 01:48
15

10.01.2020
16.51

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг.
дільниця Нікополь –
Марганець
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Яготин.
Поїзд

16

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Комарівці –
Деражня.
11.01.2020
Регіональна філія
03.05
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ, ст.
Ларга.
10.01.2020
20.35

17

18

11.01.2020
07.10
19

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг,
ст. Шмакове

Перегін пост примикання 110 км – пост примикання 114 км
сигналізує зайнятість. Оглядом працівниками ШЧ виявлено
на 112 км ПК6 біля сигнальної установки №4 відкрито
релейну шафу та викрадено 11 приладів СЦБ..
№3437 (ВЛ80 №1455) зупинився на колії №5 через
повідомлення чергового по переїзду 110 км про витікання
вантажу. Оглядом складу поїзда працівниками ВЧД
виявлено течію вантажу із зливного пристрою в 52 з голови
поїзда вагоні №74937780 (Україна, вантаж – ГАС, аварійна
картка 305, ООН 1223, ІІІ транспортна категорія, ст.
навантаження Кагамлицька, ст. призначення Бориспіль).
Витікання ватажу усунуто шляхом докручування штоку
штанги нижнього зливного пристрою. О 17.50 поїзд №3437
відправився на ст. Бориспіль із затримкою. Контрольне
зважування вагона буде проводитись на ст. Бориспіль.
Поїзд №747 Київ – Тернопіль (ЧС4 №156) на 1184 км ПК5
смертельно травмував стороннього чоловіка. Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу.

Поїзд №965 Ларга – Чернівці (2ТЕ10М №2751А ТЧ-13
Чернівці) надав вимогу на допоміжний через несправність
паливного насоса локомотива. О 04.25 зі ст. Чернівці
надано допоміжний локомотив 2ТЕ10М №2401, ТЧМ-13
Гурінов. О 06.45 поїзд з допоміжним відправився із
затримкою.
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№1393 по осаджуванню вагонів на колії №10, вагонами
вперед, допущено вихід групи з 21 вагону в напрямку
під’їзної колії. Унаслідок цього на під’їзній колії сталося
зіткнення з тепловозом колієвласника ТГМ2М №254 та
сходження 11 напіввагонів (7 навантажених та 4 порожніх).

Затримано поїзди:
№4584 на 50 хв., №2957
на 40 хв., №2720 на 20 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №3437 затримано
на 59 хв.

1-0-0 Аварійна
ситуація (витік
вантажу)

Затримка поїзда №747
склала 1 год. 16 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №965 затримано
на 3 год. 40 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримок не сталося

1-0-0 Аварія
(сходження
вагонів)

