Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 11.01.2020 по 17.01.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
11
Не з вини:
5
2
5
ВСЬОГО:
9
2
16
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
3
0
3
ВСЬОГО:
3
0
3
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
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
10
4
3
- наїзди на сторонніх
6
4
3
осіб
- пожежі
2
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
8
0
0
ВСЬОГО:
18
4
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних

1

0

0

0

0

0

переїздах
Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:
0№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

1

0

0

2

0

0
Наслідки подій

Попередня причина
пригоди

Водій легкового автомобіля Ніссан-НВ-200 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.23, водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів за міжобласним
маршрутом Івано-Франківськ – Луцьк

Водій та 4 пасажири
легкового автомобіля
отримали травми різних
ступенів тяжкості

1-0-5 Не з вини

Водій автобуса Мерседес-Бенц, здійснюючи перевезення
10 пасажирів Смяч – Чернігів, допустив наїзд на пішохода,
який перетинав проїжджу частину дороги по пішохідному
переходу

Пішохід отримав травму
та був доставлений до
лікарні

1-0-1 З вини

Водій автобуса Мерседес-Бенц-412-СДІ, рухаючись без
пасажирів не за маршрутом, недотримався безпечної
швидкості руху, не впорався з керуванням допустив з`їзд у
кювет

Водій автобуса отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Техногенна
аварія

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт

На 68 км автодороги
Н-18 ІваноФранківськ – Бучач –
Тернопіль
у с. Звенигород
Тернопільської
області
11.01.2020 На вулиці Шевченко у
10:00
с . Новоселівка
Чернігівської області
11.01.2020
10:40

1

2

Поблизу м. Нова
Одеса, на автодорозі
Н-24 «Благовіщенське
– Миколаїв (через
Вознесенськ)»,
Новоодеського
району,
Миколаївської області
13.01.2020
Поблизу
19:00.
ст. м. Либідська,
м. Київ
12.01.2020
18:07

3

4

5

14.01.2020
08:40

На вул. Смілянській
у м. Черкаси

Внаслідок
прориву
труби
гарячої
тепломережі
водопостачання було пошкоджено автобус марки
БогданА-09202, водій якого здійснював перевезення
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом № 825.
Пасажири були евакуйовані.
Водій легкового автомобіля ВАЗ-211440 під час зміни
руху, не надала перевагу в русі автобусу АТАМАНА093Н4, який рухався в зустрічному напрямку, внаслідок
чого відбулося зіткнення.

Водій автобуса БАЗ-А079.04, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за внутрішньобласним маршрутом м. Львів АС –
Пішохід загинув на місці
с. Журавники, скоїв наїзд на пішохода, який раптово
пригоди.
перебігав проїжджу частину дороги у невстановленому
місц
15.01.2020
Водій легкового автомобіля БМВ-520 недотримався
16:00
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з автобусом Мерседес-Бенц-609Д, водій якого здійснював
6 пасажирів автобуса
перевезення
10
пасажирів
за
регулярним
отримали травми
внутрішньобласним маршрутом Вараш – Володимирець,
після чого автобус з’їхав у кювет де допустив перекидання
транспортного засобу
15.01.2020 Поблизу с. Скибин,
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-312,
здійснюючи
15:00
Київської області
перевезення 8 пасажирів працівників підприємства не
8 пасажирів автобуса
впорався з керуванням виїхав за межі проїжджої частини
отримали травми
дороги з’їхав у кювет де допустив перекидання
транспортного засобу
15.01.2020
На вулиці
Водій автобуса Стрий-Авто-А075, здійснюючи перевезення
17:15
Льонокомбінатівської, 5 пасажирів за міським маршрутом № 39, не надав
Пасажир автобуса БАЗу м. Рівному
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом БАЗА079.04
А079.04, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів
за міським маршрутом № 51
15.01.2020
На вулиці Робочій
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 15
Пішохід (жінка 1991
18:40
у м. Дніпро
пасажирів за міським маршрутом № 87, допустив наїзд на
р.н.) від отриманих
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину травм загинула на місці
дороги у невстановленому для цього місці
пригоди
15.01.2020
05:52

6

7

8

9

10

1

2

3

На а/д. Львів-РаваРуська, с. Тарасівка,
Пустомитівського
району,
Львівської області
На 68 км автодороги
Т-18-08 Зарічне –
Борове – Стара
Рафалівка у с. Сухо
Воля,
Рівненської області

Міський електричний транспорт
10.01.2020 На бульварі Шевченка Водій тролейбуса ЗиУ-682, здійснюючи перевезення 20
19:10
у м. Черкасах
пасажирів спецрейс працівників підприємства, здійснив
наїзд на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу
частину дороги у невстановленому для цього місці
13.01.2020
На Проспекті
Водій легкового автомобіля Ніссан-Ліф не впорався з
08:04
Повітрофлотському, керуванням, допустив зіткнення з тролейбусом БОГДАН26,
Т70110, , водій якого здійснював перевезення 21 пасажира
у м. Києві
за міським маршрутом № 8, та в подальшому зіткнувся з
легковим автомобілем Тойота-Кемрі, р/н АА9379МС.
14.01.2020 На вул. Плеханівській Під час руху трамвая TАТРA-T6Б5, водій якого здійснював

1-1-0 Не з вини

1-0-6 Не з вини

1-0-8 З вини

1-0-1 З вини

1-1-0 Не з вини

Пішохід отримав травму
та був доставлений до
лікарні

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій та пасажир

1-0-2 Не з вини

14:55

м. Харкові

перевезення 35 пасажирів за міським маршрутом № 8 «602й мікрорайон – вул. Одеська», через дефект стику рейки
(зустрічний стик по лівій нитки) сталося сходження
другого заднього візка трамвайного вагона інв. № 4531 з
рейок, внаслідок чого сталося бокове зіткнення з легковим
автомобілем ОПЕЛЬ-Кадет, водій якого рухався в
зустрічному напрямку.

легкового автомобіля
ОПЕЛЬ отримали
травми

Залізничний транспорт

11.01.2020
Регіональна філія
10.55
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Щаслива
1

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Михайленки
12.01.2020
Регіональна філія
1 13:39 «Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Водолага
11.01.2020
13.50

2

3

4

12.01.2020
Регіональна філія
15:41
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми, ст.
Боромля

При слідуванні поїзда №8601 (автомотриса АДМ №488 ЕЧ3 Знам'янка) на головній колії №І допущено проїзд
забороняючого показання вихідного світлофору Н1 із
наступним боковим зіткненням з 37-м з голови вагоном
№65707973 поїзду № 9001, що відправився з колії №3
(неробочий парк, у голові електровоз ВЛ80т №1417 ТЧ-7
Знам'янка, ТЧМ-7 Задьор, у хвості електровоз ВЛ80т
№1840 ТЧ-7 Знам'янка, 1118 т, 176 осей) на стрілочному
переводі №6
На під’їзній колії при переміщенні електричною лебідкою
групи з 14 вагонів допущено сходження 14 порожнього
вагону №95636569 (філія «ЦТЛ»), однією колісною парою
Поїзд №6689 Харків-Пасажирський – Красноград (ЕР2Р
№336 РПЧ-4 Люботин) після зупинки на колії №ІІ не
відправився на графік через несправність електропоїзда.
Несправний електропоїзд залишено по станції. О 15.05
пасажирів пересаджено на наступний графіковий поїзд
№6691 Харків-Пасажирський – Красноград (ЕР2Р №548
РПЧ-4
Люботин).
Після
прибуття
засилочного
електропоїзда ЕР2Р №34, відправився поїзд №6689 о 16.09.
О 16.12 електропоїзд ЕР2Р №336 відправлено в депо РПЧ-4
Люботин
Поїзд №6268 Суми – Мерчик (ДР1А №237-3/262-1 РПЧ-2
Полтава) прибув із затримкою на 27 хв. через несправність
дизель-поїзда. О 15.47 машиніст повідомив про виявлення
пожежі в веденому моторному вагоні №262-1. О 15.50
надано наказ на виїзд пожежного поїзда зі ст. Смородине та

Затримки руху не
сталося

1-0-0 Аварія
(зіткнення
рухомого складу)

Затримки руху не
сталося

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу)

Затримка поїзда №6689
складає більше на 2 год.
28 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда № 6268
на 1 год. 27 хв. По
впливу затримано
поїзди: №6855 на 51 хв.,
№4961 на 29 хв., №6038

1-0-0 Аварія
(пожежа)

12.01.2020
18:44
5

12.01.2020
20:28
6

8

9

на 26 хв.

Поїзд №226 затримано
на 20 хв.

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
Південного вокзалу. Проведено евакуацію пасажирів та
Проводиться евакуація
працівників. О 21.40 роботу вокзалу відновлено,
пасажирів та працівників
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено

Поїзд №1470 (ВЛ8 №515 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол, ТЧ-2 Кривий
Ріг) зупинився на 136 км ПК7 через спрацювання захисту в Затримка поїзда №1470
локомотиві. О 03.25 машиніст запросив допоміжний
на 2 год. 13 хв. По
локомотив. Зі ст. Кривий Ріг- Західний надано допоміжний впливу затримано поїзд
локомотив ВЛ8 №743 ТЧ-1, ТЧМ-8 Шемота. Прослідував
№102 на 16 хв.
поїзд №1470 з допоміжним ст. Гейківка о 05.30
13.01.2020
Регіональна філія
Поїзд №785 Шостка – Київ (ЧС4 №204, ТЧ-1 Київ-Пас.)
13:52
«Південно-Західна
зупинився на 650 км ПК8 через несправність локомотиву.
залізниця», ДН-5
О 14.25 машиніст поїзда запросив пожежний поїзд через
Затримки поїздів немає
Конотоп, перегін
загорання електровозу. О 14.43 зі ст. Конотоп відправлено
Халимонове – Бахмач- пожежний поїзд.
Пасажирський
13.01.2020
Регіональна філія
Під час комерційного огляду поїзда №2455 (ВЛ80т №1415
09:20
«Одеська залізниця», ТЧ-7 Знам’янка) приймальником поїздів у першому з
ДН-1 Одеса, ст.
голови поїзда вагоні №63039747 (Казахстан, вантаж – сірка
Подільськ
сира, аварійна картка - 404, ООН - 1350, транспортна
Затримки поїздів немає
категорія - 3, ст. навантаження Кульсари Казахстан,
вантажовідправник «Тенгізшевроіл», ст. призначення
Чорноморськ-Порт, перевозиться на особливих умовах)
виявлено пошкодження тентового накриття через
13.01.2020
03:17

7

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Могиляни
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Висунь – Гейківка

викликано ДСНС. Моторний вагон №262-1 відчеплено від
складу дизель-поїзда на безпечну відстань, пасажирів
пересаджено до інших вагонів. Постраждалих немає.
Пожежними автомобілями ДСНС о 16.35 пожежу
локалізовано, ліквідовано о 17.00. О 17.03 прибув
пожежний поїзд, участі не приймав. О 16.42 головну
частину поїзда №6268 з допоміжним локомотивом ЧМЕ3
№6617 відправлено за призначенням
Поїзд №226 Львів – Київ (ВЛ80Т №1398 ТЧ-3 Козятин, ТЧ6 Шепетівка) на 195 км ПК6 смертельно травмував
стороннього чоловіка

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(пожежа

1-0-0 Інцидент

13.01.2020
20:11
10

14.01.202
0 00:44
11

14.01.202
0 06.43
12

14.01.202
0 08.40
13

14.01.202
0 18.05
14

14.01.202
0 21.05
15

мимовільне плавлення сірки площею 0,5 та 0,3 м2
відповідно. Вагон відчеплено.
Поїзд №6034 Фастів – Київ (ЕР9м №521 РПЧ-8 Фастів) на
866 км ПК5 смертельно травмував стороннього чоловіка.
Особа та обставини з’ясовуються.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Вишневе
– Київ-Волинський
Регіональна філія
Поїзд №2743 (ВЛ80т №1479 ТЧ-7 Знам’янка) на 1260 км
«Одеська залізниця», ПК1 смертельно травмував стороннього чоловіка, який
ДН-1 Одеса, ст.
почав переходити колію перед поїздом.
Буялик

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, ст. ХутірМихайлівський.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Количівка.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, перегін
Херсон-Порт –
Херсон.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін КиївПасажирський – Київ-

Поїзд №883 Зернове – Київ-Волинський (ЕР9м №515)
зупинився з вимогою машиніста оглянути дахове
обладнання. Оглядом РПЧМ виявив на вагоні №51508
пошкодження струмоприймача, заявлено про необхідність
його ув’язування. Поїзд №883 відправився після ув’язки о
08.06
Поїзд №6304 Чернігів – Ніжин (ЕР9т №670) зупинився
через несправність складу електропоїзда. О 08.57 машиніст
запросив допоміжний локомотив. О 10.04 допомогу надано
локомотивом ВЛ80 №1454 зі ст. Чернігів. Поїзд №6304
відправився з допоміжним о 10.32
Машиніст поїзда №4836 (ЧМЕ3 №5041) на 6 км ПК3
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
двох сторонніх осіб. Наїзду попередити не вдалося
травмовано двох чоловіків: одного чоловіка травмовано
смертельно, іншого не смертельно. Постраждалого
чоловіка госпіталізовано каретою швидкої допомоги до
лікарні.
Поїзд №784 Київ – Шостка (ЧС4 №190) на 854 км ПК7
травмував
стороннього
чоловіка.
Потерпілого
госпіталізовано.

Поїзд №6034 затримано
на 21 хв

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №2743 затримано
на 2 год. 29 хв. По
впливу затримано
поїзди: №1901 на 1 год.
35 хв., №1769 на 1 год.
24 хв., №1903 на 1 год.
14 хв., №1745 на 58 хв.,
№1911 на 20 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №883 затримано
на 1 год. 28 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6304 затримано
на 2 год. По впливу
затримано поїзд №6303
на 18 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда №4836
складає більше 1 год.

1-1-1 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда №784
склала 1 год. 34 хв. По
впливу затримано
поїзди: №86 на 16 хв.,
№76 на 10 хв., №38/37 на

1-0-1 Аварія
(травмування)

Деміївський.

16

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми, ст.
Люботин.
15.01.2020
Регіональна філія
11.27
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Колійний пост
1090 км – Кавуни
14.01.202
0 10.15

17

18

15.01.2020
20.13

15.01.2020
23.32
19

16.01.2020
04.25
20

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Рафалівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Полонне – Судилків

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін Стоянів
– Горохів

9 хв., №124 на 8 хв.,
№854 на 8 хв.
За повідомленням працівників ВЧД на горищі приміщення
ПТО виявлено задимлення. О 10.30 прибули працівники Затримок руху поїздів не
ДСНС м. Люботин. О 12.10 займання на площі 2 м²
має.
ліквідовано силами ДСНС.
Поїзд №1783 (ВЛ80Т №2095 ТЧ-7) зупинився на 1093 км
По впливу затримано
ПК3 через несправність локомотива, об 11.51 замовив поїзди: №1785 на 2 год.
допоміжний. З ст. Южноукраїнська від поїзда №2824 25 хв., №2801 на 2 год.
надано локомотив ВЛ80Т №1257. Поїзд відправлено із 20 хв., №2803 на 2 год.
затримкою на 1 год. 48 хв.
20 хв., №2714 на 1 год.
40 хв., №1751 на 1 год.
40 хв., №2725 на 1 год.
40 хв., №1192 на 1 год.
36 хв., №1484 на 1 год.
32 хв., №2822 на 1 год.
26 хв.
Поїздом №142 Львів – Бахмут (2М62у №058 ТЧ-7
Коростень, ТЧМ-7) травмовано стороннього чоловіка. Затримка поїзда склала
Постраждалого госпіталізовано.
17 хв
Поїзд №1529 (ВЛ80 №663) зупинився на 129 км ПК4 через
сигналізування червоним сигнальної установки №5.
Оглядом колії ТЧМ виявив злам по зовнішній рейці з
утворенням зазору приблизно 6 см. В 00.30 після
часткового усунення несправності працівниками ПЧ-18,
рух по даній ділянці дозволено зі швидкістю не більше
25 км/год.
Поїзд №6370 Стоянів – Ківерці (ДР1а №223-1/209-1)
зупинився на 95 км ПК7 через несправність дизель-поїзда з
вимогою допоміжного локомотива. Допомогу надано
локомотивом ЧМЕ3 №1819 зі ст. Несвіч-Волинський.

1-0-0 Інше
(Пожежа у
приміщенні)

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

В 00.34 поїзд №1529
відправився із
затримкою на 1 год. 02
хв. По впливу затримано
поїзди: №6259 на 1 год.
25 хв., №2827 на 1 год.
29 хв., №1671 на 34 хв.,
№29 на 24 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда складає
більше 2 год.

1-0-0 Інцидент

