Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 14.08.2020 по 21.08.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
7
Не з вини:
2
1
4
ВСЬОГО:
6
1
11
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
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
0
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
- наїзди на
сторонніх осіб
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
- пожежі
ВСЬОГО:

0
8

0
1

0
5

6

1

5

2

0

0

9
0
0
2
0
0
17
1
5
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

1

14.08.2020
10:05

На вулиці Новий
Світ
у м. Тернополі

2

16.08.2020
14:30

На проспекті
Курськом
у м. Сумах

3

17.08.2020
08:00

У с. Нагірне,
на 686 км + 100 м,
автодороги М-06
Київ – Чоп,
Львівської обл.

4

17.08.2020
13:07

На вул. Велика
Діївська
у м. Дніпрі

5

17.08.2020

На вул. Весніна,

2

0

0

0

0

0

2

0

0

4

0

0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса МАН, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 6 не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Мерседес-Бенц-Е190
Водій автобуса РУТА-25-СПГ, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 22 «Веретенівка – Хіммістечко», під
час розвороту, не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з легковим автомобілем FORD-Escape, який
рухався в зустрічному напрямку, після чого легковий
автомобіль здійснив наїзд на тролейбус ЗиУ-9Г, який стояв
на зупинці, водій якого здійснював перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 10-А, «Пансіонат для
ветеранів – Г.Крут»
Водій легкового автомобіля Renault не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
лобове зіткнення з автобусом БАЗ-А079.23, водій якого
здійснював перевезення пасажирів за внутрішньообласним
маршрутом м. Стрий АС - с. Матків – с. Кривка
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 108, не обрав
безпечної швидкісті та дистанції руху допустив зіткнення з
автобусом Mercedes-Benz-Sprinter-313-CDI, водій якого
здійснював перевезення пасажирів за міським маршрутом
№9
Водій автобуса SETRA-S315HD, 1998 р.в., рухаючись без

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Водій легкового
автомобіля отримав
травму та був
доставлений до лікарні

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1 пасажир легкового
автомобіля загинув на
місці пригода та 2
пасажири цього ж авто
отримали травми

1-1-2 Не з вини

3 пасажири автобуса
БАЗ-А079 та 3 пасажири
Mercedes-Benz-Sprinter
отримали травми

1-0-6 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

12:00

у м. Харкові

6

19.08.2020
07:45

На Дніпровській
набережній
у м. Києві

1

16.08.2020
14:30

На проспекті
Курськом
у м. Суми

2

18.08.2020
15:30

На перехресті вул.
Академіка Павлова
та вул. Тюрінська
у м. Харкові

14.08.2020
06.14

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Товкачівський

1

2

14.08.2020
11.50

Регіональна філія
«Придніпровська

пасажирів не за маршрутом (до місця зберігання т.з.),
внаслідок порушення правил маневрування скоїв зіткнення
з легковим автомобілем HYUNDAI-Accent
Водій легкового автомобіля КІА-CEED, не врахувавши
дорожні обставини, допустив зіткнення з автобусом
2 пасажири автобуса
БОГДАН А-09202, водій якого здійснював перевезення
отримали травми.
пасажирів за міським маршрутом №177
Міський електричний транспорт
Водій автобуса РУТА-25-СПГ, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 22 «Веретенівка – Хіммістечко», під
час розвороту не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з легковим автомобілем FORD-Escape, який
рухався в зустрічному напрямку, після чого легковий
Постраждалі відсутні
автомобіль здійснив наїзд на тролейбус ЗиУ-9Г, який стояв
на зупинці, водій якого здійснював перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 10-А, «Пансіонат для
ветеранів – Г.Крут»
Водій легкового автомобіля Nissan-Juke внаслідок
порушення правил проїзду перехресть скоїв зіткнення з
трамваєм
TАТРA-T3М,
водій
якого
здійснював
Постраждалі відсутні
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 27 «РК
«Салтівське» – РК «Новожанове».
Залізничний транспорт
Поїзд №9553 (2ТЕ10М №2933) зупинено через виявлення о
06.00 ДСП ст. Бережесть незначне витікання вантажу з
нижнього зливного пристрою цистерни №74872987
Витікання вантажу
(Білорусь, КР 20.04.2020 ВЧД Вітебськ, вантаж – паливо
усунено шляхом
дизельне, АК – 315, ООН – 1202, клас небезпеки – 3, ст.
докручування штоку
навантаження Гомель, ст. призначення Горбаші ПЗЗ).
штанги нижнього
Витікання усунено шляхом докручування кришки
зливного пристрою на 1
нижнього зливного пристрою оглядачем вагонів.
оберт. Перевірку маси
Відправився поїзд о 06.29 із затримкою на 15 хв.
вантажу буде проведено
Перевіркою на шляху прямування по ст. Овруч витікання
на станції призначення
вантажу не виявлено. Оглядом о 08.31 на 6 колії ст.
Коростень виявлено витікання дизпалива з нижнього
зливного пристрою інтенсивністю 45 крапель/хв.
Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії з Затримки руху поїздів не
перестановки групи із 12 вагонів тепловозом ТЕМ2У №152
сталося

1-0-2 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Інше.
Аварійна ситуація

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

14.08.2020
17.20
3

14.08.2020
17.35

4

5

14.08.2020
19.30

14.08.2020
20.55
6

15.08.2020
07.5110.27
7

8

15.08.2020
20.43

залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Кам’янське
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Кам’янське –
ЗапоріжжяКам’янське
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Кожанка – Попільня

на стрілочному переводі №11 сталося сходження усіма
колісними парами вагона №56968274. Колія та локомотив
на балансі власника
Поїзд №4902 (ВЛ8 №736) на 6 км застосував екстрене
гальмування для запобігання наїзду на жінку, яка
переходила колію, на сигнали підвищеної гучності, що
подавалися локомотивною бригадою, не реагувала

Від госпіталізації
потерпіла відмовилась.
Поїзд затримано на
1 год. 23 хв

Поїзд №763 Київ – Одеса (HRCS2 №006) зупинився на 953
Затримка поїзда №763
км ПК10 через спрацювання захисту АДД. Оглядом
складає більше 2 годин.
виявлено на 953 км ПК3 обірваний контактний провід в
По впливу затримано
негабариті по парній та непарній коліях, розбите бокове
поїзди: №772, №6212,
скло у вагоні 09 місця 45, 46 – травмованих немає.
№86, №6209, №145,
Локомотивом ЧМЕ3 №3263, відправленим о 18.10 зі ст.
№1509, №9511, час
Попільня, поїзд №763 о 18.45 виведено на ст. Попільня для
затримки буде надано
огляду дахового обладнання. О 19.21 по парній колії
додатково
контактний провід прибрано, відновлено рух поїздів.
Регіональна філія
При відправлені з колії №3 поїзда №6291 Лозова –
Травмованого
«Придніпровська
Синельникове-1 (ЕПЛ2Т №029 РПЧ-1 Дніпро) травмовано
госпіталізовано у
залізниця», ДН-1
чоловіка, в районі пасажирської платформи, в неробочий лікарню. Затримка поїзда
Дніпро, ст. Зайцеве час.
склала 22 хв
Регіональна філія
Поїзд №117 Київ – Чернівці (ЧС4 №108) зупинився через
О 23.10 після заміни
«Південно-Західна несправність локомотива. Оглядом ТЧМ виявлено локомотива поїзд №117
залізниця», ДН-1
займання 5-го тягового двигуна. О 22.20 пожежу
відправився із
Київ, ст. Боярка
ліквідовано силами ДСНС.
затримкою на 2 год. 15
хв.
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Веселий Кут з’явилась індикація
«Одеська залізниця», хибної занятості І та ІІ ділянки наближення по парній колії
Затримано поїзди:
ДН-1 Одеса, перегін та індикація відсутності І фідера живлення (АБ). Причина:
№2108 на 32 хв., №2106
Мигаєве – Веселий сторонніми особами на 1416 км ПК6 зрізано дерево, яке
на 23 хв., №6252 на 11
Кут
впало на проводи ПЛ АБ з обривом проводів та
хв.
послідуючим перегорянням на КТП №9 запобіжника
номіналом 10 А.
Регіональна філія
Поїзд №2260 (ДЕ1 №034 ТЧ-1 Лиман) на 969 км ПК2
Потерпілого
«Придніпровська
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на госпіталізовано до ЦРЛ
залізниця», ДН-1
стороннього чоловіка, який лежав у негабариті біля колії та
№4 м. Павлоград.

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-0 Інцидент
Пожежа

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-1 Аварія
травмування

9

Дніпро, перегін
Варварівка –
Самійлівка
16.08.2020
Регіональна філія
10.55
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
ст. Знам’янка.

17.08.2020
00.04
10

17.08.2020
10:24
11

12

17.08.2020
14:34
17.08.2020
23:30

13

19.08.2020
00.29
14

намагався встати при наближенні
травмовано підніжкою вагона.

поїзда.

Чоловіка

Затримано поїзди:
№2260 на 1 год. 07 хв.,
№2910 на 41 хв

При розпуску відчепа із одного порожнього вагоназерновоза з гірки на колії №3с Сортувально-відправного
парку сталося сходження даного вагона №95410247
Затримок руху поїздів
(Україна) – двома колісними парами першого за
немає
напрямком руху візка. Вагон зійшов на ділянці колії між
стрілкою №657 та уповільнювачем третьої гальмівної
позиції.
Регіональна філія
Черговим по відправленню на колії №І Київського парку в
«Південно-Західна межах пасажирської платформи виявлено тіло стороннього
залізниця», ДН-2
чоловіка (віком приблизно 40-45 років) з ознаками Смертельно травмовано
Козятин, ст.
травмування рухомим складом. Останнім по даній колії о
сторонню особу.
Козятин-1.
23.29-23.31 прослідував поїзд №105 Київ – Одеса (ЧС8
№021 ТЧ-1 Київ), машиніст нічого не заявляв
Регіональна філія
Поїзд №6314 (Д1 №711/762 РПЧ-6 Христинівка) після Загальна затримка поїзда
«Одеська залізниця», графікової зупинки не зміг відправитись через несправність № 6314 на 1 год. 18 хв.
ДН-4 Херсон, ст.
дизель-поїзда. О 10.50 машиніст запросив допоміжний
По впливу затримано
Лоцкине
локомотив. О 11.16 допомогу надано локомотивом 2ТЕ10М поїзди: №2903 на 34 хв.,
№2832 від поїзда №2270 зі ст. Грейгове. Об 11.44 поїзд №2270 та №2272 більше
№6314 відправився
1 години.
Регіональна філія
Поїзд №3010 (ВЛ80к №548 ТЧ-3 Козятин) зупинився через
«Південно-Західна виявлення пожежі у 1-му за напрямком руху вагоні
Затримка поїзда №3010
залізниця», ДН-3
№23528136 (Литва, вантаж – лузга). О 14.55 вагон
склала 1 год. 24 хв
Жмеринка, ст.
відчеплено на колію №5. Пожежу ліквідовано о 15.40
Браїлів
силами ДПРЧ-8 м. Жмеринка.
Регіональна філія
Поїзд №1908 (ВЛ82М №042 ТЧ-15 Куп’янськ, ТЧМ-15
«Південна
Ситник) зупинився на 13 км ПК2 через обрив контактного
залізниця», ДН-2
проводу. О 02.00 поїзд №1908 локомотивами ЧМЕ3 №2436 Загальна затримка поїзда
Харків, перегін
та ЧМЕ3 №5807 виведений з перегону із затримкою
на 2 год. 30 хв.
Скоросний –
Ковшарівка.
Регіональна філія
Поїзд №9513 (2М62 №248Б/262А, та М62 №256А, 4300 т) Затримка поїзда №9512
«Південнозупинився на 187 км ПК8 через виявлення задимлення в складає більше 4 год. По
Західна залізниця», районі буксового вузла у вагоні №63195945 (Україна),
впливу затримано
ДН-3 Жмеринка,
викликано працівників ВЧД. О 01.16 закрито перегін для
поїзди: №118 та №770
перегін Дунаївці –
виводу хвостової частини поїзда на ст. Дунаївці, о 01.22
більше 3 год.

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
(Пожежа)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Балин
(одноколійний)

15

16

17

18

надано локомотив М62 №1511 для виводу. О 02.28
хвостову частину поїзда №9513 виведено на ст. Дунаївці. О
02.20 головна частина поїзда №9513 осаджується на ст.
Дунаївці зі швидкістю 5 км/год.
19.08.2020
Регіональна філія
При виконанні маневрової роботи локомотивами вперед
11.50
«Львівська
ЧМЕ3 №184 ТЧ-1 Львів та ЧМЕ3 №7163 ТЧ-1 по
залізниця», ДН-1
витягуванню групи з 11 вагонів із колії №14с
Львів, ст. Клепарів. Сортувального парку в напрямку сортувальної гірки в
кривій ділянці колії сталося сходження 6 за напрямком Затримок поїздів немає.
руху завантаженого напіввагона №60228426 (Україна, філія
«ПВРЗ», ДР – 28.03.2020 ВЧД Попасна, вантаж - вугілля) –
двома колісними парами першого візка. О 12.40 надано
наказ на виїзд відновного поїзда ст. Львів.
19.08.2020
Регіональна філія
Під час комерційного огляду поїзда №2636 H-1100 (ВЛ80С
17.40
«Одеська залізниця», №1617 ТЧ-2 Подільськ, ТЧ-4 Помічна, прибув о 16.46 для
ДН-3 Знам’янка, ст. зміни локомотива) на колії №6 приймальником поїздів
Тимкове.
виявлено протікання вантажу інтенсивністю 40 крапель/хв.
з нижнього зливного пристрою у 17 з голови поїзда вагоніцистерні №74925868 (Україна, приписки Одеська зал.,
вантаж – паливо дизельне, АК – 315, ООН – 1202, клас
небезпеки – 3, транспортна категорія – 3, відправлення ст. Поїзд № 1617 запізнився
Одеса-Пересип, призначення ст. Слов’янськ. Для усунення
на 1 год. 43 хв.
протікання о 18.54 вагон відчеплено та переставлено на
колію №IАП. О 19.10 протікання вантажу усунено шляхом
докручування штанги клапану нижнього зливного
пристрою на 2 оберти через верхній завантажувальний
люк. Кількість втрати вантажу буде визначено після
проведення комісійного огляду. Відправився поїзд
№2636/2170 о 19.43 із затримкою.
19.08.2020
Регіональна філія
Поїзд №376 Херсон – Харків (2ТЕ10УТ №0018) на 388 км
Травмовано сторонню
21.52
«Одеська залізниця», ПК8 застосував екстрене гальмування для запобігання
особу. Затримано поїзди:
ДН-4 Херсон,
наїзду на стороннього чоловіка, що стояв між коліями та не
№376 на 51 хв., №298 на
перегін Високопілля встиг відійти на безпечну відстань. Чоловіка травмовано,
47 хв.
– Дубки.
госпіталізовано до лікарні.
19.08.2020
Регіональна філія
Поїзд №6205 Роздільна – Одеса (ЕР9т №730 РПЧ-9 ОдесаЗатримано поїзди:
19.15
«Одеська залізниця», Застава І) прибув графіком та повідомив про зникнення №6205 на 1 год. 11 хв.,
ДН-1 Одеса, ст.
напруги в контактній мережі. При перестановці №3003 на 3 год. 55 хв.,
Усатове.
електровоза 2ЕС5к №058 (ТЧ-2 Подільськ) з колії №3 на №9515 на 3 год. 24 хв.,

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інше.
Аварійна ситуація

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

20.08.2020
01.20
19

20.08.2020
00.19
20

20.08.2020
07.34
21

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН2 Харків, ст. Лозова.

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Синельникове-2.
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Костянтинівка

колію №І за світлофор М3 ТЧМ повідомив про перепал
контактного проводу між опорами контактної мережі №79. О 21.50 напругу подано.
Поїзд №2319 (ВЛ11 №643 ТЧ-9 Лозова) зупинився для
огляду працівниками ВЧД вагона №50197318 (Україна, ДР
03.11.2018 ВЧД Кременчук) після спрацювання пристроїв
АСДКБ «Тривога-0» у 28 рух. од., 1 вісь, ліва сторона: о
21.10 на перегоні Трійчате – Лихачове (прослідував без
зупинки) та о 21.46 на перегоні Біляївка – Краснопалівка
(огляд ТЧМ на ст. Краснопалівка, затримка 45 хв.). Вагон
відчеплено.
Поїзд №8901 (ВЛ8 №1376) при відправленні з 3 колії на
стрілці №2 застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на стороннього чоловіка, з наїздом.
Потерпілий з травмою голови госпіталізований до лікарні
м. Синельникове
Поїзд №6251 Близнюки – Скотувата (ЕР2Т №7141)
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
стороннього чоловіка, без наїзду. Сторонній чоловік у стані
алкогольного сп’яніння перешкоджав відправленню поїзда.

№9517 на 2 год. 27 хв.,
№4701 на 2 год. 18 хв.,
№1937 на 1 год. 12 хв.

Затримано поїзд №2319
на 2 год. 49 хв.

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу. Поїзд №8901
затримано на 17 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримка поїзда склала
50 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

