Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 09.10.2020 по 16.10.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
4
Не з вини:
5
1
12
ВСЬОГО:
9
1
16
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
2
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
1
0
2
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
2
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
5

0
3

8

5

3

0

0

0

2

0

0

1
11

5

3

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

3

0

0

2

0

0

1

0

0

6

0

0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля BMW-730 не був уважним, не
стежив за дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної
швидкості та допустив зіткнення з вантажним автомобілем
DAF-XF460FT, з напівпричепом VAN-HOOL-3B0049, який
зупинився перед пішохідним переходом, після чого
інерційно здійснив рух та допустив зіткнення з легковим
автомобілем
BMW-525
та
металевим
дорожнім
відбійником
Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи перевезення
пасажирів за міжміським міжобласним автобусним
маршрутом «Броди-Рівне», не обрав безпечної швидкості
руху та не врахував дорожньої обстановки, здійснив наїзд
на пішохода

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

1

09.10.2020
15:30

На 303 км
автодороги М-06
«Київ-Чоп»,
Рівненської обл.

2

09.10.2020
18:45

На вул. Забрама,
у м. Дубно,
Рівненської обл.

3

09.10.2020
23:28

Автодорога Р-33
в с. Степанівка,
Розділянського р-ну
Одеської обл.

Водій легковагого автомобіля VOLKSWAGEN-GOLG не
врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення з
вантажним автомобілем MAN-TGA-18.400 2008 р.в.,
який був припаркований на узбіччі

Водій легкового
автомобіля загинув на
місці пригоди, а 2 його
пасажири отримали
травми

1-1-2 Не з вини

4

09.10.2020
21:15

На перехресті вул.
Академіка
Білецького та вул.

Водій автобуса БОГДАН-А601.10, рухаючись без
пасажирів не за маршрутом (в гараж), внаслідок не
дотримання дистанції, скоїв зіткнення з легковим

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

5

6

7

8

11.10.2020
07:05

11.10.2020
11:40

12.10.2020
08:45

12.10.2020
14:45

9

11.10.2020
18:40

10

15.10.2020
12:16

1

13.10.2020

Тюрінська
у м. Харків
На просп.
Слобожанському
у м. Дніпрі
На вулиці
Привокзальної
у м. Сумах
У с. Лисець,
Івано-Франківської
обл.
На проспекті
Перемоги
у м. Києві

На автодорозі М-21
Виступовичі –
Житомир – Могилів
Подільський біля
с. Горай
Вінницької області
На вул. Російській
у м. Києві

По вул.

автомобілем Skoda-Fabia, р/н BM5842BX та легковим
автомобілем Skoda Octavia
Водій легкового автомобіля HUNDAI-ELANTRA заснув за
кермом і виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення
з автобусом MERCEDES-BENZ-SPRINTER-313CDI, водій
якого здійснював перевезення 5 пасажирів по маршруту
«м. Павлоград – м. Дніпро»
Водій автобуса Рута-22 СПГ, рухаючись без пасажирів за
для власних потреб у стані алкогольного сп’яніння, не
впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини
дороги та допустив наїзд на перешкоду (огорожа моста)
Водій легкового автомобіля Пежо-Боксер, виїжджаючи з
другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц, водій якого
здійснював перевезення 7 пасажирів за приміським
маршрутом «Старі Богородчани – Івано-Франківськ»
Водій автобуса І-Ван-А07А-61, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 465, не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за внутрішньообласним
маршрутом № 720, який допустив зіткнення з легковим
автомобілем OPEL-MERIVA
Водій автобуса SETRA р/н LRL038 (Республіка Молдова)
нерезидент України, здійснюючи перевезення 30 пасажирів
за міжнародним маршрутом Кишинів (Республіка
Молдова) – Москва (Російська Федерація) не впорався з
керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, де
допустив перекидання транспортного засобу
Водій легкового автомобіля CHEVROLET-AVEO, не
врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
автобусом БОГДАН-А09202, водій якого здійснював
перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 589
Водій

Міський електричний транспорт
легкового
автомобіля
PEUGEOT-PARTNER,

Водій легкового
автомобіля, водій
автобуса та 5 його
пасажирів отримали
тілесні ушкодження.

1-0-7 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

2 пасажири автобуса
отримали травми різних
ступенів тяжкості

1-0-2 Не з вини

3 пасажири автобуса ІВан отримали травми
різних ступенів тяжкості

1-0-3 З вини

2 пасажири автобуса
отримали травми різних
ступенів тяжкості

1-0-2 Нерезидент

Пасажир легкового
автомобіля отримала
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

08:30

2

13.10.2020
18:10

2

3

4

внаслідок недотримання бокового інтервалу скоїв
зіткнення з трамваєм TАТРA-Т3, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 27 «РК
«Салтівське» – РК «Новожанове».
На перехресті просп. Водій легкового автомобіля АУДІ-80 не надав переваги у
Гагаріна та вул .
русі та допустив зіткнення з тролейбусом ЛАЗ-E301Д1,
Молочна,
водій якого здійснював перевезення 30 пасажирів за
у м. Харкові
міським маршрутом № 3 «РК «вул. 12-го Квітня» – РК
«вул. Університетська»

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, на 151 км
ПК-7 перегону
Кам’янськеПасажирське –
Воскобійня
09.10.2020
Регіональна філія
18:50
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, на території
моторвагонного депо
Люботин
10.10.2020
Регіональна філія
05:44
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Біла
Церква
10.10.2020
Регіональна філія
02:46
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, 1224 км
ПК2 перегону
Гречани –
09.10.2020
18:34

1

Москалівська,
буд. 102-А,
у м. Харкові

Залізничний транспорт
Поїзд №6037 (ЕР1 №237) під час прямування по перегону
зі швидкістю 70 км/год, застосував екстрене гальмування
для запобігання наїзду на сторонню людину, наїзду
уникнути не вдалось, людину смертельно травмовано

Під час перестановки електропоїзда ЕР2 №392 (приписки
РПЧ-4 Люботин) після технічного обслуговування, у вагоні
№39201 виявлено загоряння сміттєвого ящика. Пожежею
пошкоджено внутрішнє обладнання тамбура. Пожежу
ліквідовано 09.10.2020 о 19.10

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримано поїзда:
№6037 на 45 хв., №9521
на 41 хв., №85 на 30 хв.,
№2821 на 21 хв., №827
на 7 хв.

1-1-0 Аварія
(Смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Інше
(Пожежа)

Поїзд №6231 (ЕР9м №397) прибув на станцію із
запізненням на 8 хв., та під час прибуття застосував Смертельно травмовано
екстрене гальмування для запобігання наїзду на сторонню
сторонню особу.
людину, наїзду уникнути не вдалося – смертельно
Затримка поїзда 8 хв.
травмовано жінку
Поїздом №50 (ЧС8 №19) смертельно травмовано сторонню Смертельно травмовано
людину. Відправився з перегону о 04.16 із затримкою на 1 сторонню особу. Поїзд
год. 30 хв. через проведення слідчих дій
№ 50 затримано на 1 год.
30 хв. По впливу
затримано поїзд №770 на
14 хв.

1-1-0 Аварія
(Смертельне
травмування)

1-1-0 Аварія
(Смертельне
травмування)

Хмельницький

5

10.10.2020
Регіональна філія
04:12
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка295
км ПК1 перегону
Чорноліська – БлокПост Західний
11.10.2020
17.20

6

7

8

9

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ, 71
км ПК6 перегону
Ворохта –
Микуличин,

Поїзд №8 (ЧС4 №131 (ТЧ-1 Київ-Пас), ТЧ-7 Знам’янка) під
час прямування по перегону застосував екстрене
гальмування для запобігання наїзду на сторонню людину,
при швидкості 98 км/год, яка знаходилась у стані
алкогольного сп’яніння та була доставлена з перегону на
ст. Знам’янка-Пас., де була госпіталізована каретою
швидкої допомоги до Знам’янської міської лікарні
Поїздом №16 (2Т10УТ №86 (ТЧ-13) смертельно
травмовано стороннього чоловіка

Поїзд №1619 (ВЛ80т №1840 ТЧ-7 Знам’янка, 4953 т, 212
Регіональна філія
осей) на 1217 км ПК6 при швидкості 40 км/год застосував
11.10.2020 «Одеська залізниця», екстрене гальмування для запобігання наїзду на
02:01
ДН-1 Одеса перегін стороннього чоловіка, який сидів на правій рейковій нитці
Березівка – Раухівка та на сигнали підвищеної гучності, що подавалися не
реагував. Через незначну відстань наїзд не попереджено.
13.10.2020
Регіональна філія
Поїзд №18 Ужгород – Харків (ЧС4 №142) при швидкості
02.03
«Південно-Західна руху 60 км/год. на 854 км ПК8, в прямій ділянці колії,
залізниця», ДН-1
травмував сторонню жінку віком 40-50 років, яка
Київ, перегін Київ- переходила колію та на сигнали підвищеної гучності не
Пасажирський –
реагувала. Потерпілу з переломом руки поїздом доставлено
Київ Деміївський
на ст. Київ-Деміївський та передано працівникам швидкої
допомоги.
Відсутнє живлення 1 та 2 фідерів. О 06.53 дію АБ по
Регіональна філія
непарній колії припинено. Рух поїздів переходить на
«Одеська залізниця»,
телефонні засоби зв’язку. О 07.24 дію АБ по парній колії
13.10.2020 ДН-4 Херсон на 230
припинено. Працівниками електропостачання виявлено
06:50
км перегону
пошкоджену опору №213 стороннім транспортним засобом
Горохівка –
та повітряну лінію біля переїзду 230 км без чергового
Грейгове
працівника. Унаслідок чого затримано поїзда: №121 на

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія
(травмування)

Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Травмовано сторонню
особу

Травмовано сторонню
особу. Поїзд затримано
на 26 хв.

Постраждалі відсутні

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Втручання
в діяльність

31 хв., №1904 на 27 хв., №2270 на 25 хв., №1903 на 25 хв.,
№2268 на 20 хв., №3801 на 17 хв., №6314 на 12 хв
10

13.10.2020
10:34
14.10.2020
08:50

11

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, на 989 км
ПК7 перегону
Язикове –
Барвінкове
14.10.2020
Регіональна філія
11:30
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, на переїзді
157 км перегону
Шепетівка – Цвітоха
14.10.2020
Регіональна філія
22:10
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Магала –
Новоселиця
15.10.2020
Регіональна філія
00.27
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
ст. Щаслива
14.10.2020
11:49

12

13

14

15

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Сухачівка – Діївка

Отримано повідомлення щодо мінування вокзалу ст.
Слов’янськ. Пасажирів та працівників вокзалу евакуйовано
З повідомлення чергової по переїзду 175 км у поїзд №1762
(ВЛ11М/6 №498 (ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол) виявлено
витік вантажу в 17 вагоні, №58840034 (Україна, окатиш) з
хвоста поїзда. Поїзд зупинено на 177 км ПК9 перегону
Сухачівка – Діївка о 08.50, відправився з перегону о 10.38.
Прибув на ст. Діївка о 10.50
Поїздом №711 (HRCS2 №009) смертельно травмовано
жінку, яка кинулась під поїзд із-за контактної опори. Поїзд
№711 відправився о 12.03

На переїзді з черговим працівником та обладнаний
звуковою та світловою сигналізацією, поїзд №8901 (ВЛ80т
№1396 (ТЧ-9 Дарниця) зупинився з причини зіткнення з
автомобілем ВАЗ-2105, водій якого не реагував на гучні
сигнали локомотива. Поїзд №8901 відправився о 12.25
На регульованому переїзді 21 км ПК3 (без чергового
працівника) при справно працюючій звуковій та світловій
сигналізації сталося зіткнення з поїздом №4810 (локомотив
резервом ЧМЕ3 №2505 ТЧ-13 Чернівці) з легковим
автомобілем «BMW». Локомотив не пошкоджено. Після
складання протоколу поліцією, поїзд відправився о 23.17
Поїзд №9509 (ВЛ80т №1803 ТЧ-7 Знам’янка, 4338 т, 192
вісі) зупинився на 326 км через спрацювання автогальм та
отримано повідомлення від працівника ВЧД про можливе
скидання вантажу. Поїзд відправлено в 00.43 (+16 хв.).
Після прибуття на ст. Користівка о 01.35, поїзд №9509

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда № 1762
на 02 год. 00 хв. По
впливу затримано поїзд
№6016 на 1 год. 29 хв.
Причина
встановлюється.

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№711 затримано на 17
хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні.
Затримка поїзда 8901 на
55 хв

1-0-0 ДТП на
залізничному
транспорті

Постраждалі відсутні.
Затримка поїзда №4810
на 1 год. 07 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
транспорті

Поїзд №9509 затримано
на 51 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

16

17

оглянуто працівниками охорони та поліції м. Олександрія,
ознак крадіжки не виявлено, готовий до відправлення о
02.10 (+35 хв). О 06.00 з повідомлення диспетчера ВОХР на
перегоні Зелена – Щаслива виявлено 51 чушку чавуну.
15.10.2020
Регіональна філія
На виносному табло ДСП поста ЕЦ-1 сигналізує зайнятість
09.15
«Одеська залізниця», скидальної стрілки №1. Під час огляду стану пристроїв
ДН-1 Одеса, ст.
виявлено на скидальній стрілці №1 сходження напіввагона
Чорноморськ-Порт. №67863001 (Україна) двома колісними парами першого за
напрямком руху візка. Причина - самовільний рух вагона
№67863001 з під’їзної колії через не закріплення даного
вагона працівниками під’їзної колії при виконанні
навантажувальних робіт. Даний вагон було передано на
під’їзну колію
15.10.2020
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
11.42
«Донецька
№5155 ТЧ-2 Слов’янськ по витягуванню групи з 30
залізниця», ДН-2
порожніх вагонів із колії №20 Північного сортувального
Лиман, ст. Лиман
парку на гірку, при правильно підготовленому маршруті та
(Північна система) відкритих сигналах, на стрілочному переводі №6 сталося
сходження з рейок 17 за напрямком руху порожнього
напіввагона – усіма колісними парами першого візка

Затримки поїздів не має

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Затримки поїздів не має

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

