Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 08.05.2020 по 15.05.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
0
Не з вини:
2
0
2
ВСЬОГО:
4
0
2
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
1
Не з вини:
2
0
0
ВСЬОГО:
3
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
4
2
5
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
4
2
5
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
3
3
0
- наїзди на
3
3
0
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
2
0
0
ВСЬОГО:
8
3
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

5

0

0

1

0

0

1

0

0

7

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1
Неліцензований

Автомобільний транспорт

1

2

3

4

5

07.05.2020
12:00

Перехрестя вулиць
Грецька та
Успенська в
м. Маріуполь
Донецької обл.

Водій
легкового
автомобіля
Шевроле-Авео
(неліцензований), на перехресті рівнозначних доріг не
надав переваги в русі та допустив зіткнення з автобусом
МАЗ 203016, (неліцензований)

09.05.2020
12:15

На вулиці
Металургів,
у м. Суми

Водій легкового автомобіля ЗАЗ-110307 недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з автобусом Рута-25 СПГ, водій якого здійснював
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 61

11.05.2020
00:18

На 284 км.
автодороги М-05
Київ-Одеса,
Миколаївської
обл.

Водій легкового автомобіля Шкода-Октавія, не дотримався,
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення
з вантажним автомобілем МАН-18.280, (неліцензований)

12.05.2020
10:35

На вул.
Г.Кондратьєва,
у м.Суми

13.05.2020
21:35

На вул. Загорській
у м.Ужгороді,
Закарпатської
обл.

Водій легкового автомобіля ВАЗ-21061 під час розвороту
не впевнився в безпеці, не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з автобусом РУТА-25, водій якого
здійснював регулярні перевезення 6 пасажирів за міським
маршрутом № 3 «Аеропорт-Г.Крут»
Водій вантажного автомобіля SCANIA не впорався з
керуванням та допустив наїзд на перешкоду (щебінь),
внаслідок чого транспортний засіб отримав механічні
пошкодження (пошкоджена цистерна, відбувався витік
газу). Водій здійснював перевезення небезпечного вантажу
пропан-бутан (залишок 38 кг.).

Водій легкового
автомобіля отримав
травми
Водій, пасажир
легкового автомобіля
загинули на місці
пригоди та 2 пасажира
отримали травми
Водій легкового
автомобіля отримав
травми.

1-0-1 Не з вини

1-2-2
Неліцензований

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

6

14.05.2020
09:30

На вул. Сумській,
у м. Харкові

7

14.05.2020
06:50

На вул Червоної
Калини,
у м. Львові

14.05.2020
18.25

На 491 км М 03
Київ – Харків –
Довжанський,
Харківської
області

8

1

09.05.2020
12:00

На перехресті вул.
Плеханівська та
вул. Польова
в м. Харкові

2

12.05.2020
15:45

На перехресті вул.
Хмельницьке шосе
– Пісарерва,
у м. Вінниця

3

12.05.2020
17:45

На вул.
Університетська,
у м. Харкові

Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 6
пасажирів за міським маршрутом № 119 е «просп.
Перемоги – Аеропорт», не надав переваги у русі (виїхав на
регульоване перехрестя на забороняючий сигнал
світлофора) та допустив зіткнення з легковим автомобілем
ХОНДА-Аккорд
Водій легкового автомобіля BMW 316 (неліцензований) не
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху та
допустив зіткнення з автобусом БОГДАН-А09212
(неліцензований)
Водій
вантажного
автомобіля
Рено-Магнум,
(неліцензований) не дотримався безпечної дистанції та
швидкості руху та допустив зіткнення з легковим
автомобілем УАЗ-Патріот
Міський електричний транспорт
Водій трамвая TАТРA-T3, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 8, при під’їзді до
протишерстного стрілочного переводу не впевнився в
тому, що перо протишерстного стрілочного переводу
знаходиться в потрібному положенні і щільно прилягає,
внаслідок чого допустив зустрічне зіткнення з трамваєм
TАТРA-T3, водій якого здійснював перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 8
Водій
легкового
автомобіля
Опель-Омега
(неліцензований), здійснюючи маневр повороту ліворуч не
надав переваги в русі та допустив зіткнення з трамваєм
Ве-4/6 «МІРАЖ» 1968 р.в., водій якого здійснював
перевезення 8 пасажирів по маршруту №5 «Електромережа
– Барське шосе»
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-Ланос, внаслідок не
дотримання бокового інтервалу скоїв зіткнення з трамваєм
TАТРA-T3, інвентарний № 3008, 1985 року випуску, водій
якого здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 27 «Салтівська – Новожанове»

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми
Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1
Неліцензований

1-0-1
Неліцензований

1 пасажир трамвая
TАТРA-T3 інв. № 599 –
Дакуніна Ольга
Федорівна, 13.11.1965
р.н. отримала травми та
доставлена до
Харківської міської
клінічної лікарні

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

07.05.2020
10:45
1

08.05.2020
07:15

2

08.05.2020
16:25
3

09.05.2020
17.23

4

10.05.2020
03.20
5

Залізничний транспорт
Регіональна філія Під час прямування, по парку прибуття поїздів до
«Донецька
приміщення працівників станції, стрілець 4 розряду
залізниця», ДН-2
виробничого підрозділу «Волноваська стрілецька команда»
Лиман, ст.
оступився між коліями №103 і №104 та впав, унаслідок
Волноваха
чого отримав травму правої ноги. Об 11.10 постраждалого
доставлено до міської лікарні №1 м. Волноваха.
Попередній діагноз – розрив зв’язок правої ноги
Регіональна філія Під час виконання навантажувально-розвантажувальних
«Одеська
робіт на під’їзній колії №26 (причал №19) з вивантаження
залізниця», ДН-1
руди агломераційної, із застосуванням грейферного крану
Одеса, ст. Ізмаїл,
№57, допущено нерозрахункове зіткнення грейфера з
під’їзна колія ВПК- кузовом вагону, із наступним опрокидуванням кузова на
2 ДП «Ізмаїльський бік.
морський
торговельний порт»
(власник під’їзної
колії)
Регіональна філія Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
«Південна
вокзалу. . О 17.30 обстеження будівлі завершено,
залізниця», ДН-2
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено. Евакуація не
Харків, ст. Харків- проводилась
Пасажирський
Регіональна філія На регульованому переїзді 49 км ПК1 (4 категорії, без
«Одеська
чергового), при справно працюючій переїзній сигналізації,
залізниця», ДН-1
сталося зіткнення поїзда №8901 (ЧМЕ3 №5554 ТЧ-1
Одеса, перегін
Одеса-Сорт., та ЧМЕ3 №4245 ТЧ-1) з автомобілем
Аліяга – Дзинілор ВАЗ-2107. У салоні автомобіля знаходилося 4 особи - водій
та 3 пасажири у стані алкогольного сп’яніння. Травмованих
немає. Вини філії немає. В результаті зіткнення на
локомотиві ЧМЕ3 №5554 пошкоджено колієочисник,
підніжку; в автомобілі ВАЗ-2107 - праву частину кузова.
Регіональна філія Поїзд №3821 (ВЛ80с №2332 ТЧ-2 Подільськ) на 9 км ПК4
«Одеська
при швидкості руху 60 км/год застосував екстрене
залізниця», ДН-1
гальмування для запобігання наїзду на стороннього
Одеса, перегін
чоловіка, який сидів на лівій рейковій нитці кривої ділянки
Одеса-Західна –
колії. Через незначну відстань наїзд не попереджено,
Ксенієве
чоловіка смертельно травмовано. Особа та обставини

Працівник отримав
травми

1-0-1 Інше
(нещасний
випадок)

Затримок поїздів не має

1-0-0 Інцидент

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Травмованих немає

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Травмованих немає

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

з’ясовуються.
10.05.2020
09:15
6

10.05.2020
20:55
7

11.05.2020
17:45
8

11.05.2020
09:00
9

11.05.2020
22:23
10

13.05.2020
13.55
11

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Ярошенка – Рахни

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Волноваха –
Карань
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Горяїнове
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Буча
– Немішаєве
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-Ліве

Поїзд №2913 (2ЕС5К №059) зупинився на 1157 км ПК8 за
показанням пристрою КТСМ «Тривога 2, Б» у 28 рух. од., 1
вісь, права сторона, вагон (Україна, побудований
19.02.2019, ПР – 24.04.2020, ВЧД Брест (Білорусь) – нагрів
підшипника в корпусі букси). Після огляду ТЧМ
відправився о 09.26 та о 09.56 прибув на ст. Рахни.
Оглядом працівників ВЧД заявлено відчеплення вагону.
Вагон відчеплено. Відправився поїзд №2913 о 11:10
Отримано повідомлення щодо мінування будівель
Центрального та Південного вокзалів. Працівників
евакуйовано.
О
21.50
після
огляду
території
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено

Затримка поїзда № 2913
на 02 год. 04 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні,
затримки поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїзда складає
більше 1 год

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Затримка поїзда склала
35 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

О 14.15 надано наказ
№24/ДНЦО-3 на виїзд
відновного поїзда ст.
Запоріжжя ІІ.

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Поїзд №3121 (ВЛ8 №1486) на 1194 км ПК6 смертельно
травмував стороннього чоловіка (на вигляд 30 років).

При виконанні маневрової роботи, локомотивом ТГМ6
№2246 на під’їзній колії (колія на балансі колієвласника),
сталося сходження порожнього вагона
Поїзд №8807 Дарниця – Тетерів (ЧС4 №211) на 35 км ПК1
смертельно травмував сторонню жінку

Під час виконання маневрової роботи, при перестановці
складу поїзда №2102 локомотивом ВЛ8 №1466 ТЧ-2 (4791
т, 208 вісей) з колії №9 парку «А» в напрямку колії №3
парку «В», на глухому пересіченні стрілочних переводів
№79-85 сталося сходження з рейок семи навантажених
вагонів (вантаж – вапняк флюсовий), 6 вагонів – усіма
колісними марами, 1 вагон – одним візком.

13.05.2020
18.48
12

13.05.2020
22:52

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Кобеляки –
Ганнівка
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, перегін
Миколаєве –
Колосівка

13

14.05.2020
08:04
14

15

14.05.2020
16:39

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

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка

Поїзд №4481 (ВЛ80т №1294) на 205 км ПК4 застосував
екстрене гальмування для запобігання наїзду на бетонний
стовпчик (репер – кінець перехідної кривої), наїзду
уникнути не вдалося. Після огляду, видимих пошкоджень
локомотива не виявлено.
Поїзд №1781 (ВЛ80с №2396 ТЧ-2 Подільськ, 4901 т, 212
вісей) зупинено на 1191 км ПК5 за показанням приладу
АСДК-Б «Тривога 2», з 11 по 14 рухомі одиниці, всі осі з
правого боку. Оглядом локомотивною бригадою нагрів не
підтверджено О 23.09 поїзд відправився з перегону на ст.
Колосівка для подальшого огляду працівниками вагонного
господарства. У цей час поїзд, що слідував наступним,
№1901(ВЛ80с №1696 ТЧ-2 Подільськ, 4801т, 212 осі) о
22.50 зупинено по ст. Миколаєве. О 23.34 відправився на
вільний
перегін.
При
прослідуванні
переїзду,
розташованого на 1192 км ПК10 черговою по переїзду
виявлено просипання вантажу - зерно. Поїзд зупинено на
1193 км ПК8. При огляді працівниками вагонного
господарства виявлено у четвертому з голови поїзда вагоні
№59506584 (вантаж - зерно кукурудзи) відсутність ЗПП та
частково відкритий третій за напрямком руху поїзда
розвантажувальний люк з слідами висипання вантажу від
вихідного сигналу ст. Миколаєве до місця зупинки. Вагон
відчепленно по ст. Колосівка. Кількість втраченого
вантажу встановлюється
Під час виконання маневрової роботи тепловозом ТЕМ2
№394 з подавання 9 завантажених щебнем напіввагонів на
під’їзній колії ТОВ «Об’єднане господарство залізничного
транспорту» (колія та локомотив колієвласника) в кривій
ділянці колії в межах стрілочних переводів №40, 41 сталося
сходження 3, 4, 5 та 6 за напрямком руху вагонів:– всіма
колісними парами; – першою та другою колісними парами
(всі вагони - Україна)
Поїзд №2839 (ВЛ80Т №1298) на швидкості 35 км/год. на
209 км ПК9 застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на сторонній предмет (металевий
могильний хрест) з наїздом

Поїзд №4481
відправився о 19.01 із
затримкою на 16 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримано поїзди:
№1781 на 53 хв, №1901
на 1 год. 55 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Поїзд затримано на 00
год. 11 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

перегін ім. Т.
Шевченка –
Перегонівка
Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Олександр ГОНЧАР

