Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 13.03.2020 по 20.03.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
3
1
2
Не з вини:
7
5
8
ВСЬОГО:
10
6
10
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
0
Не з вини:
1
0
0
ВСЬОГО:
3
0
0
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
0
0
0
ВСЬОГО:
0
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
10
5
4
- наїзди на
9
5
4
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
6
0
0
ВСЬОГО:
16
5
4
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
7
0
0
діяльність

ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (аварійна
ситуація)
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

1

13.03.2020
11:00

2

14.03.2020
03:45

3

14.03.2020
19:30

4

15.03.2020
20:30

Місце скоєння
подій

1

0

0

0

0

0

8

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
м. Миколаїв, вул. Водій автобуса MERCEDES-BENZ 312 D, здійснюючи
Пасажирка автобуса
Генерала
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 56 MERCEDES-BENZ 313D
Карпенка, в
рухаючись в другій смузі по вул. Генерала Карпенка, в
ПЕ, р/н ВЕ8910СМ
районі буд. № 44 районі зупинки громадського транспорту «Спортшкола отримала травми та була
«Надія» різко змінив напрямок руху праворуч, створивши
доставлена до лікарні.
цим маневром перешкоду для руху автобусу MERCEDESBENZ 313D ПЕ, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 31, та уникаючи
зіткнення застосував екстрене гальмування, що призвело
до падіння пасажирки.
На автодорозі Т
Водій вантажного
1005 « Радомишль Водій вантажного автомобіля DAF CF 85.410, з
автомобіля отримав
- Пісківка » с.
автоцистерною EVERLAST MPSG 4203, здійснюючи
ушкодження.
Мигалки
перевезення небезпечного вантажу газ пропан, не впорався
Бородянського
з керуванням та допустив з’їзд у кювет з подальшим
району., Київська перекиданням.
обл.
На перехресті
Пішохід від отриманих
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-313,
здійснюючи
вулиць
травм 1957 р.н. помер у
перевезення 4 пасажирів за міським маршрутом № 24
Майборського та
лікарні
здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу
Чорновола у м.
частину дороги по пішохідному переходу
Хмельницькому
На перехресті
Водій автобуса ATAMAN-A092H6, 2016 р.в., ліцензія серії Пішохід отримав травми
вулиць Стрийська АЕ № 573198 – термін дії необмежений, рухаючись без
та Наукова,
пасажирів, до місця зберігання транспортного засобу, скоїв
у м. Львові
наїзд на пішохода, який раптово перебігав проїжджу
частину дороги в не встановленому місці

Попередня
причина пригоди

1-0-1 З вини

1-0-1 З вини

1-1-0 З вини

1-0-1 Не з вини

5

6

7

16.03.2020
08:00

16.03.2020
11:00

16.03.2020
08:20

На 16 км
автодороги Р-44
Суми-ПутивльГлухів,
Сумської обл.

На 299 км,
автодороги М21ВиступовичіЖитомирМогилівПодільський,
Вінницької обл.
На вул. Леся
Сердюка,
у м. Харкові
На вулиці
Парусний,
у м. Дніпрі

8

16.03.2020
18:55

9

17.03.2020
00:46

На а/д М-06 КиївЧоп 339 км.,
Рівненської обл.

19.03.2020
17:25

На вулиці Івана
Гонти у м.
Житомирі

10

Водій
легкового
автомобіля
RENAULT-TRAFIС
здійснюючи перевезення 6 пасажирів, з невідомих причин
виїхав на смугу зустрічного руху де допустив лобове
зіткнення з автобусом БАЗ-А07933, 2013 р.в., водій якого
здійснював перевезення 9 пасажирів за міжміським
маршрутом Суми – Зноб-Новгородське, який після
зіткнення з`їхав у лівий по ходу руху кювет
Водій легкового автомобіля MERCEDES-BENZ-VITO-109CDI не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху
допустив попутне зіткнення з автобусом ПАЗ-32054-СПГ,
2005 р.в., водій якого здійснював перевезення пасажирів за
приміським внутрішньообласним маршруту «Вінниця –
Калинівка»; в наслідок зіткнення автобус продовжив
інерційний рух та здійснив наїзд на припаркований біля
узбіччя
вантажний
автомобіль
MERCEDES-BENZ0AСТOR-1843-LS, неліцензований
Водій легкового автомобіля FORD-FOCUS не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом ЧАЗА079.32-ЕТАЛОН, 2013 р.в., водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 54-е
«ст.м. «Героїв Праці» – вул. Дружби Народів»
Водій автобуса Volkswagen-LT35, р/н АЕ6346AI, 2002 р.в
рухаючись без пасажирів не на маршруті, під час
виконання маневру повороту ліворуч, допустив наїзд на
пішохода, який перетинав проїзну частину дороги з права
на ліво по ходу руху автобуса у невстановленому для
переходу місті
Водій легкового автомобіля DACIA-LOGAN не впорався з
керуванням, не вибрав безпечну швидкість руху, здійснив
виїзд на зустрічну смугу руху де допустив лобове зіткнення
з вантажним автомобілем DAF-FT-XF-105.410
Водій вантажного автомобіля ДАФ-ФН95 недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху та допустив
зіткнення з автобусом Рута-25, водій якого здійснював
перевезення 9 пасажирів за міським маршрутом № 11
1-Міський електричний транспорт

Водій та 2 пасажири
легкового автомобіля від
отриманих травм
загинули на місці
пригоди; 3 пасажири
легкового автомобіля,
водій автобуса та 2 його
пасажири отримали
травми
Постраждалі відсутні

1-3-6 Не з вини

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Пішохід отримав травми
1-0-1 Не з вини

Водій та пасажир
легкового автомобіля
загинули на місці
пригоди
Постраждалих не має

1-2-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1

13.03.2020
15:25

2

18.03.2020
17:30

3

19.03.2020
08:45

13.03.202
19:54
1

13.03.2020
23:13
2

14.03.202
02:58
3

4

14.03.2020
03:47

На вул. С.Бандери Водій тролейбуса ЮМЗ Т2, 2007 р. випуску, під час
у м. Сумах.
здійснення маневру праворуч не витримав безпечного
інтервалу та допустив наїзд на легковий автомобіль ВАЗ21099, що стояв на узбіччі. Тролейбус рухався без
пасажирів за маршрутом № 5 «Роменська - 12-й
мікрорайон».
На просп.
Водій легкового автомобіля Шкода Фабія Комбі внаслідок
Московського у недотримання бокового інтервалу скоїв зіткнення з
м. Харкові
трамваєм, водій якого здійснював перевезення 7 пасажирів
за міським маршрутом № 6 «602-й мікрорайон – Південний
вокзал»
На площі
Водій тролейбуса ЛАЗ-Е183А1, здійснюючи перевезення 3
Перемоги у м.
пасажирів за міським маршрутом № 2 не дотримався
Харкові
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим
автомобілем
Шевроле-Епіка,
який
був
припаркований на правому по ходу узбіччі
Залізничний транспорт
Регіональна філія Поїзд №3603 (ЧМЕ3 №4532 ТЧ-1 Львів) на 33 км ПК7
«Львівська
смертельно травмував стороннього чоловіка. Повідомлено:
залізниця», ДН-1 поліцію, швидку допомогу. Поїзд №3603 затримано на 2
Львів перегін
год. 6 хв. По впливу затримано поїзд №6072 на 2 год. 2 хв.
Гірник – Соснівка Особа та обставини з’ясовуються.
Регіональна філія Поїзд №4589 (резервний локомотив ВЛ80Т №1978 ТЧ-12
«ПівденноГребінка) зупинився на 61 км ПК8 непарної колії з
Західна
застосуванням екстреного гальмування через накладання
залізниця», ДН-1 стороннього предмета (ящик з піском) на колію, з наїздом.
Київ перегін
При огляді пошкоджень не виявлено.
Березань –
Баришівка
Регіональна філія Поїзд №81 Харків – Новоолексіївка (ЧС7 №149 ТЧ-2
«Придніпровська Харків) на колії №І Західного парку травмував стороннього
залізниця», ДН-1 чоловіка (1997 р.н.), який перебував у стані алкогольного
Дніпро ст.
сп’яніння. Потерпілого госпіталізовано до лікарні м.
Синельникове 1 Синельникове. Поїзд №81 затримано на 28 хв. Особа та
обставини з’ясовуються
Регіональна філія Поїзд №1804 (ВЛ11М №143 ТЧ-3 Мелітополь) зупинився
«Придніпровська на 1160 км ПК10 за показанням пристрою ДИСК-Б
залізниця», ДН-3 «Тривога 2» у 27 рух. од., 3 вісь, права сторона, вагон

Потерпілих немає

1-0-0 З вини

Потерпілих немає

1-0-0 Не з вини

Потерпілих немає

1-0-0 З вини

Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №4589 затримано
на 10 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримка №1804 на 2
години

1-0-0 Інцидент

Запоріжжя
перегін Бурчацьк
– Таврійськ1

14.03.2020
09:25
5

14.03.2020
12:55
6

15.03.2020
12:04
7

15.03.2020
10:10
8

16.03.2020
04:30
9

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Кобеляки.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Петро Кривоніс –
Київ Деміївський.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Яготин –
Переяславська
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, роз'їзд
Павлово

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя,
перегін Магедове

№53578993 (Україна). Огляд ТЧМ – тримали гальма. О
04.10 поїзд відправився на ст. Таврійськ для огляду
працівниками ВЧД, прибув о 04.25. Після огляду
працівником ВЧД у 23 з голови поїзда вагоні №63447163
виявлено підвищений нагрів роликової букси та заявлено
відчеплення вагона..
З повідомлення місцевих жителів у полосі відводу, на
відстані 20 м від колії №6, виявлено снаряд часів ВВВ.
Місце огороджено.
Поїзд №84/83 Маріуполь – Київ (ЧС4 №185) на 4 км ПК7
смертельно травмував стороннього чоловіка.

Поїзд №6813 Гребінка – Київ-Товарний (ЕР9м №546) перед
зупиночною платформою «78 км» травмував стороннього
чоловіка. Потерпілого забрано в електропоїзд та
доставлено на ст. Березань, де його госпіталізовано
швидкою допомогою в лікарню.
Під час проведення прикордонно-митного огляду поїзда
№3603 (ВЛ11м №068 ТЧ-9 Мукачево) в локомотиві
виявлено 257 блоків цигарок (без акцизної марки), з них:
141 – марки «Golden Gate» та 116 – марки «LM»

Сигнальна установка №8 на 319 км сигналізує червоним
поїзду №2196, сигнальна установка №12 на 317 км ПК3
сигналізує червоним поїзду №2198. Оглядом працівників
ШЧ-12 виявлено закорочування рейкових кіл сторонніми
особами.

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїзда №84/83
склала 13 хв. По впливу
затримано поїзд №733 на
16 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Травмував стороннього
чоловіка. Загальна
затримка поїзда 13 хв.

1-0-1 Аварія
травмування

Відправився поїзд о
13.45 із загальною
затримкою на 4 год.
через невірні дії
локомотивної бригади,
які призвели до затримки
вантажного поїзда на
станції більше 2 год.

1-0-0 Інцидент

По впливу затримано
поїзди: №2196 на 1 год.
06 хв., №2198 на 30 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

– роз’їзд 327 км
Під час прямування поїзда №1464 (ВЛ80т №1298 ТЧ-7
Знам'янка, 4208 т, 180 осей) по перегону Користівка –
Олександрія в електровозі спрацювали РЗ, РП, ГВ секції
№1 (задньої). Після прибуття поїзда о 06.15 на колію №2
ст. Олександрія локомотивна бригада виявила виділення
диму в районі ТЕД №1 та ТЕД №2. Локомотивною
бригадою використано шість вогнегасників – 4 порошкові
та 2 вуглекислотних. О 06.20 машиніст повідомив про
необхідність виклику пожежного автомобіля. Повідомлено
ДСНС та о 06.40 надано наказ на виїзд пожежного поїзда
ст. Знам'янка. О 06.57 задимлення ліквідовано пожежним
автомобілем ДРПЧ-12 м. Олександрія. Пожежний поїзд на
ст. Пантаївка отримав відміну наказу, повернутий на місце
дислокації
17.03.2020 Регіональна філія Поїзд №6356 Полтава - Огульці (ЕР9М №502 РПЧ-2)
04:45
«Південна
затримується на відправлення більше 1 години через
залізниця», ДН-3 роботу працівників поліції з причини бійки невідомих осіб
Суми, ст. Божкове в вагоні електропоїзда
13.03.2020
06:15

10

11

17.03.202
03:59
12

16.03.2020
18:40
13

14

18.03.2020
09:40

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка. ст.
Олександрія

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
перегін Мечетна –
Гайчур
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман.
ст. Межова
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна

Поїзд №2183 (2ТЕ116 №1630) зупинився на 41 км ПК3 за
показанням пристрою ПОНАБ «Тривога 2» у 49 рух. од., 1
вісь, права сторона, хвостовий вагон №68144187 (Україна)
– тримають гальма, відправився о 04.26. О 04.38 прибув на
ст. Гайчур, після огляду вагона локомотивною бригадою,
викликано працівників вагонного господарства. О 06.11 зі
ст. Пологи поїздом №964 прибув працівник ВЧД.
Поїзд №3002 (ВЛ8 №873 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол,
ТЧ-4 Покровськ) на колії №ІІ травмував сторонню жінку.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Потерпілу
госпіталізовано. Особа та обставини з’ясовуються
З повідомлення механіка СЦБ на 92 км ПК9 зі сторони
непарної колії, у полосі відводу на відстані 20 м від колії,
біля опори ПЛЗ виявлено міну часів ВВВ. Руху поїздів не

Затримка поїзда №1464
складає більше 2 годин.
По впливу затримано
поїзди: №242 на 41 хв.,
№42 на 10 хв. Причина
з’ясовується. Випадок
розслідується

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6356 затримано
на 2 год. 20 хв. По
впливу затримано
поїзди: №2690 на 2 год.
17 хв., №60 на 42 хв.,
№18 на 35 хв., №8 на 31
хв., №138 на 22 хв.,
№6291 на 20 хв ано

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №964 затримано
на 2 год. 15 хв

1-0-0 Інцидент

Поїзд №3002 затримано
на 45 хв. Травмовано
сторонню особу

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Незаконне
втручання

18.03.2020
10:52
15

18.03.2020
11:36
16

18.03.2020
13.23
17

18.03.2020
14:40
18

18.03.2020
22.44
19

20

19.03.2020
04:16

залізниця», ДН-5
Конотоп, перегін
Низківка –
Сновськ.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Фастів-1.
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Попасна – Роти.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
ст. Сміла.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Клембівка –
Ізяслав.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН3 Жмеринка,
перегін
Сербинівці –
Жмеринка.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна

заважає. Місце огороджено. О 10.30 вибухонебезпечний
предмет вивезено працівниками ДСНС.
Групою людей в кількості приблизно 30-50 чоловік
перекрито головні колії та зупинено поїзд №1751 на колії
№1.

З повідомлення працівників ВОХР на 3 км ПК5, на відстані
1 м від крайньої нитки рейки, виявлено 2 предмети схожих
на гранату РГД. Об 11.57 перегін закрито для руху поїздів.
Місце огороджено.
Поїзд №3601 (ЧМЕ3 №6595 ТЧ-5 Шевченко) на переїзді
916 км (з черговим працівником) смертельно травмував
сторонню жінку
Поїзд №7902 Лепесівка – Шепетівка (ДР1а №264) на 23 км
ПК5 травмував стороннього чоловіка (на вигляд 30 років).
Травмованого госпіталізовано.

З повідомлення машиніста поїзда №3126 (ВЛ80т №1483,
ТЧМ-4 Великополян) на 1140 км ПК1 між коліями лежить
стороння жінка, без ознак життя. По прибуттю
працівниками швидкої допомоги констатовано смерть з
ознаками травмування рухомим складом.

Поїзд №5244 (ЧС8 №080) на 168 км смертельно травмував
стороннього чоловіка.

Поїзд №1751затримано

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Незаконне
втручання

1-0-0 Незаконне
втручання

Смертельно травмовано
сторонню жінку.
Поїзд № 3601затримано
більше 1 год..

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Травмовано стороннього
чоловіка.
Затримка поїзда №7902
склала 55 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Смертельно травмовано
сторонню жінку.
Затримок руху поїздів
немає.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Смертельно травмовано
стороннього чоловіка.
Затримка поїзда №5244

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

19.03.2020
15:24
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19.03.2020
16:30

22

19.03.2020
16:20

23

20.03.2020
01:15
24

залізниця», ДН2 Козятин, ст.
Славута-1.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Кушугум
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст.
Поромна, під’їзна
колія ТОВ
«Чорноморський
рибний порт»
(колія на балансі
власника).
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка,
перегін
Олександрія –
Королівка

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

склала 19 хв.
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№2661 ТЧ-3 Мелітополь на під’їзній колії ТОВ «Індустрія
ЛТД» (колія на балансі залізниці, ПЧ-5 Запоріжжя-1), при
виїзді із колії №9 локомотивом вперед з групою 4
навантажених вагони, перед хрестовиною стрілочного
переводу №19
Під час слідування тепловоза ТЕМ7 №0077 власності ТОВ
«ЧРП» з трьома порожніми вагонами на регульованому
переїзді без чергового, розташованому на 3 км
з’єднувальної колії №1 під’їзної колії, при справно
працюючій переїзній сигналізації, автомобіль марки
«ТOYOTA CAMRI» виїхав на переїзд де при швидкості 20
км/год був збитий вказаним тепловозом. В результаті
зіткнення в автомобілі пошкоджено передній бампер, праве
переднє крило та кришку капоту, в тепловозі - підніжку
складача поїздів.
Поїзд №2274 (ВЛ80т №1451 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
356 км ПК7 через несправність електровоза (відсутність
набору та скидання позицій ведучої секції №2) з вимогою
допоміжного локомотиву. Зі ст. Олександрія через ст.
Королівка надано допоміжний локомотив ВЛ80т №1399
ТЧ-7 (ТЧМ-7 Тесленко) від поїзда №3004. Відправився
поїзд №2274 з допоміжним о 18.22 із загальною затримкою
на 2 год. 09 хв.

При відправлені поїзда №1747 (ВЛ11 №136 ТЧ-2 Кривий
Ріг, ТЧМ-1 Пархоменко) на стрілочному переводі №16
машиніст заявив про пошкодження другого за напрямком
руху струмоприймача. О 02.40 поїзд осаджено на станцію
за допомогою маневрового локомотива. Після прибуття

сталося сходження з
рейок локомотиву,
першою колісною парою

1-0-0 Аварія
сходження
рухомого складу

Потерпілих немає

1-0-0 ДТП

Причина з’ясовується.
Випадок розслідується.
Пробіги електровоза
ВЛ80т №1451: від
початку експлуатації
5103009 км, 31.05.1978;
КР-2 – 2491817 км,
27.11.2000; ПР-3п –
1290418 км, 30.12.2009;
ПР-3 – 226 265 км,
24.11.2018 км; ПР-1 –
36732 км, 04.01.2020;
ТО-2 – 18.012020 в ТЧ-7
Знам'янка
Поїзд №1747
відправився із
затримкою на 2 год. 17
хв. По впливу затримано
поїзд №2102 на 1 год. 35

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

працівників ЕЧК пантограф ув’язано.

хв.

