Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 16.05.2020 по 22.05.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
2
Не з вини:
2
0
0
ВСЬОГО:
4
0
2
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
6
Не з вини:
4
0
1
ВСЬОГО:
6
0
7
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
4
3
4
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
4
3
4
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
8
4
2
- наїзди на
6
4
2
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
2
0
0
ВСЬОГО:
10
4
2
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

1

2

0

1

7

0

2

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Водій легкового
автомобіля загинув на
місці пригоди, а його 1
пасажир та 2 пасажири
автобуса отримали
травми

1-1-3
Неліцензований

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Постравжалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Автомобільний транспорт

1

15.05.2020
06:55

На вул.
Сользаводській, у
м. Слов’янську,
Донецької обл.

2

15.05.2020
11:50

На вул.. Патона,
у м. Херсон

3

15.05.2020
08:40

На вул.Іллінській,
у м. Суми

18.05.2020
07:30

На перехрестi вул.
Ломоносова та вул.
Гризодубовоi у м.
Мелiтополь,
Запорізької обл.

4

Водій легкового автомобіля Шкода (неліцензований)
виїхав на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення з
автобусом РУТА-25, неліцензований, водій якого
здійснював перевезення пасажирів для власних потреб
(перевезення працівників ТОВ "СЛАВДОРСТРОЙ")
Водій автобуса БАЗ-А081.11, здійснюючи перевезення 11
пасажирів за міським маршрутом № 8 «ТЕЦ - Острів»,
розпочав рух від зупинки громадського транспорту з
незачиненими дверми, внаслідок чого відбулося випадіння
пасажира з автобуса
Водій автобуса БОГДАН-А09302, рухаючись без пасажирів
за регулярним спеціальним маршрутом та допустив наїзд
на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому
пішохідному переходу. Автобус здійснював регулярні
спеціальні перевезення, без пасажирів
Водiй легкового автомобiля Форд-Фокус (неліцензований),
здiйснив проiзд перехрестя на заборонений сигнал
свiтлофора червоний та допустив зiткнення з автобусом
Мерседес-312, водій якого здійснював перевезення 7
пасажирів за мiським маршрутом № 12 (Новий
Мелiтополь-Залiзничний вокзал), автобус продовжив
некерований рух та допустив перекидання транспортного
засобу

5

18.05.2020
15:00

На вул. Спартака в
смт. Чаплинка,
Херсонської обл.

6

18.05.2020
13:20

На вул. Старобориспільській,
в м. Києві

7

20.05.2020
16:52

На вул. ГвардійцівШиронінців,
у м. Харкові

8

20.05.2020
14:15

На вулиці
Чорноморського
козацтва у м. Одесі

1

17.05.2020
10:06

На перехресті
вулиць Ялтинська
та Сормовська,
у м. Києві

2

18.05.2020
17:10

На проспекті
Науки,
у м. Харкові

3

18.05.2020
13:00

На вул. Атамана
Головатого,
у м. Одеса

4

20.05.2020

На просп. Гагаріна

Водій вантажного автомобіля Scania (неліцензований),
Від отриманих травм
допустив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на пішохід загинув на місці
проїзну частину дороги у не в установленому місці
пригоди
Водій вантажного автомобіля, Iveco Daily 70С1SH, 2012
Пішохід 1996 р.н.
р.в., не впорався з керуванням та допустив зіткнення з
отримав травми
легковим автомобілем Peugeot-207SW, що рухався
попереду, який внаслідок зіткнення здійснив наїзд на
пішохода,
що
переходив
проїзну
частину
по
нерегульованому наземному пішохідному переходу справа
наліво відносно напрямку руху транспортних засобів
Водій легкового автомобіля МІЦУБІСІ-Лансер, внаслідок
Постравжалі відсутні
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
автобусом ЗАЗ I-ВAН, водій якого здійснював регулярні
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 263е
«просп. Ювілейний (602-й мікрорайон) – вул. Клочківська
(УкрНДІ «Протезування»)»
Водій автобуса Богдан-А09202 (неліцензований, в реєстрі Пішохід від отриманих
Укртрансбезпеки відсутні) здійснюючи перевезення 10
травм загинув на місці
пасажирів за міським маршрутом № 146, допустив наїзд на
пригоди
пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги по
пішохідному переходу
Під час руху трамвая Татра-3R-N в салоні якого
знаходилось 15 пасажирів, за міським маршрутом № 28Д,
від зупинки «Вулиця Сормовська», через створення
аварійної
ситуації
водієм
легкового
автомобіля Пасажир отримав травми
(встановлюється), водій трамвая застосував екстрене
гальмування, що призвело до падіння пасажира (кондуктор
трамвая)
Водій
легкового
автомобіля
ШКОДА-Рапід,
(неліцензований), порушив правила маневрування та
допустив зіткнення з тролейбусом ЛАЗ E183A1, водій
Постравжалі відсутні
якого здійснював перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 2-А «просп. Перемоги – майдан Свободи»
Під час здійснення перевезень пасажирів за міським
Постравжалі відсутні
маршрутом № 7, відбулося схлдження з рейок трамвая
Татра-Т3, внаслідок чого допустив зіткнення з вантажним
автомобілем Рено-Магнум-500
Водій трактора КИЙ-14102, рухаючись з причепом
Постравжалі відсутні

1-1-0
Неліцензований

1-0-1
Неліцензований

1-0-0 Не з вини

1-1-0
Неліцензований

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини
1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

08:10

у м. Харкові

5

20.05.2020
16:35

На вулиці
Перекопська,
у м. Херсоні

6

20.05.2020
13:40

На просп.
Тракторобудівникі
у м. Харкові

15.05.2020
16:25
1

На регульованому переїзді 12 км (без чергового
працівника),
при
справно
працюючій
переїзній
сигналізації, сталося зіткнення поїзда №1442 (ВЛ82м
№050, військовий ешелон) з причепом (без держ. номера)
трактора Т-150 Травмованих та вини філії немає.
Пошкоджено причеп трактора, пошкодження локомотива
незначні
17.05.2020 Регіональна філія На регульованому переїзді 64 км ПК1 (без чергового), при
00:15
«Південно-Західна справно працюючій переїзній світловій та звуковій
залізниця», ДН-2
сигналізації, сталося зіткнення поїзда №2862 (ВЛ80К
Козятин, перегін
№141) з приватним автомобілем марки Audi-Q7, який
Сухоліси – Рокитне в’їхав у бік локомотива. Внаслідок зіткнення травмовано
водія автомобіля, госпіталізовано до лікарні смт. Рокитне.
Вини філії немає.
16.05.2020 Регіональна філія Поїзд №2653 (ВЛ80Т №1494 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧ-4
23:35
«Одеська
Помічна, 4738 т, 220 осей) зупинився на 87 км ПК10
залізниця», ДН-3
непарної
колії
через
несправність
локомотива
15.05.2020
19:24

2

3

4

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст. ОдесаГоловна
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Скрипаї

тракторним 2ПТС-4,5, недотримався безпечного бокового
інтервалу та допустив зіткнення з тролейбусом ЛАЗE301Д1, водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів
за міським маршрутом № 5 «вул. Університетська –
Аеропорт»
Водій тролейбуса ЮМЗ Т-2, 1997 р.в., міського маршруту
В наслідок ДТП 3
№ 3 «к-р Салют – Острів», здійснюючи перевезення 12
пасажири тролейбуса
пасажирів, не вибрав безпечної швидкості та дистанції та
ЮМЗ Т-2 № 492 та 3
допустив зіткнення з тролейбусом Богдан 117 міського
пасажири тролейбуса
маршруту № 1 «ТРЦ Фабрика – Залізничий вокзал», водій
Богдан отримали травми.
якого здійснював перевезення 18 пасажирів.
Водій легкового автомобіля AУДI-A6, внаслідок
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
Постраждалі відсутні
трамваєм TАТРA-T3, водій якого рухався без пасажирів та
здійснював навчальну поїздку зі стажером
Залізничний транспорт
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Працівників евакуйовано
Затримки руху поїздів не
сталося

1-0-6 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїзда склала 2
год. 06 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Затримка поїзда №2862
склала 44 хв.

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд №2653 затримано
на на 2 год. 12 хв. По
впливу затримано поїзд

1-0-0 Інцидент

5

6

Знам’янка, перегін
колійний пост 88
км – колійний пост
82 км, дільниці
Седнівка –
Бобринець
17.05.2020 Регіональна філія
12:45
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Апостолове – Тік.
непарна колія
п.пр.42 км – п.пр.48
км
17.05.2020 Регіональна філія
15:14
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Олександрія

18.05.2020
13:48
7

18.05.2020
13:50
8

9

18.05.2020
15:20

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Батьово
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Перечин
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3

(спрацювання захисту), з вимогою допоміжного. Зі
ст. Бобринець в 00.55 надано допоміжний локомотив
ВЛ80Т №1888, від поїзда №2652. Відправився поїзд №2653
з допоміжним о 01.28, ст. Бобринець прослідував о 02.03.
При огляді колії ПД виявлено на 44 км ПК8 крадіжку
сторонніми особами матеріалів ВБК, а саме: клемний болт
в зборі – 154 шт., підкладка типу КБ-65 – 8 шт., закладний
болт в зборі – 32 шт. О 12.47 перегін закрито для руху
поїздів. Усунуто о 14.05

Поїзд №2245 (ВЛ80с №2396 ТЧ-2 Подільськ, 224 осі, 1299
т) прибув із запізненням на 28 хв. за показанням пристрою
КТСМ «Тривога 1» у 1 рух. од., 4 вісь, ліва сторона,
електровоз. Оглядом локомотивною бригадою та заміром
температур встановлено: tпов.+18ºС, tбукс.+70ºС, tоб.+35ºС,
tст.+43ºС. О 15.45 машиніст заявив нагрів букси та
можливість слідування електровоза з поїздом до ст.
Користівка.
Відправився
о
16.30,
прибув
на
ст. Користівка о 17.01. Електровоз ВЛ80с №2396
відчеплено, надано інший ВЛ80т №1847.
Поїзд №2136 (ВЛ10 №1486) зупинено на колії №I через
знаходження на вагоні двох сторонніх осіб. Після зняття
осіб, поїзд № 2136 відправився

№2652 на 3 год. 28 хв

Затримано поїзд №2201
на 43 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

Відправився поїзд
№2245 о 17.52 із
загальною затримкою на
2 год. 35 хв. По впливу
затримано поїзд №1787
на 23 хв

1-0-0 Інцидент

Після зняття осіб, поїзд
№2136 відправився із
затримкою на 32
хв.Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Під час виконання маневрової роботи з осаджування групи Затримки руху поїздів не
8 вагонів на під’їзну колію локомотивом ЧМЕ3 №3952 на
сталося
стрілочному переводі №11 (на балансі ПЧ Ужгород)
сталося сходження сьомого за напрямком руху вагона
(Україна, вантаж – ліс) усіма колісними парами. О 19.32
вагон встановлено на рейки
На колії №29 працівником ВОХР виявлено на вагоні- Затримки руху поїздів не
зерновозі ураженого струмом хлопця. О 15.30 потерпілого
сталося
госпіталізовано каретою швидкої допомоги до Ковельської

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

1-0-1 Втручання в
діяльність

Рівне, ст. Ковель
18.05.2020
20:30
10

18.05.2020
21:50
11

18.05.2020
21:58
12

19.05.2020
00:20
13

19.05.202
18:20
14

20.05.2020
07:12
15

16

20.05.2020

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Волноваха
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Асланове – Сартана
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
перегін Багачеве –
Іскрене
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Галич –
Бурштин
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ, ст.
Куп’янськСортувальний
Регіональна
філія «Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Знам’янка.
Регіональна філія

міської лікарні
Під час відправлення з колії №76 поїздом №3308 (ВЛ8 Затримки руху поїздів не
№ 795) біля сигналу М22 травмовано сторонню жінку. О
сталося
20.50 потерпілу госпіталізовано.
Поїзд №8803 (ВЛ8 №1484) на 1253 км ПК4 смертельно
травмував стороннього чоловіка

Затримка поїзда складає
більше 2 годин.

Поїзд №4839 (локомотив резервом ЧМЕ3 № 6213) при
швидкості 40 км/год застосував екстрене гальмування для
попередження наїзду на сторонню особу, що лежала в Затримки руху поїздів не
колії. Зупинився на 222 км ПК4, наїзд попередити не
сталося
вдалося, смертельно травмовано чоловіка похилого віку.
Поїзд №2341 (2ТЕ10м №2661) на 111 км ПК2 травмував
стороннього чоловіка. Травмованого доставлено каретою
швидкої допомоги до Галицької лікарні

Затримка поїзда склала 1
год. 18 хв. По впливу
затримано поїзд №2325
на 1 год. 10 хв.

У складальному цеху виробничого підрозділу ВЧДР Затримки руху поїздів не
Куп’янськ смертельно травмовано слюсаря по ремонту
сталося
рухомого складу вагоном під час проведення маневрової
роботи, який самовільно покотився
Під час виконання маневрової роботи електровозом ВЛ60к Затримки руху поїздів не
№2367 з витягування складу поїзда №3052 з 4 колії
сталося
Кременчуцького парку в напрямку витяжної тупикової
колії №32 на стрілочному переводі №109 сталося
сходження першої колісної пари електровоза з наступним
виходом колісної пари на рейки в хрестовині стрілочного
переводу №119
Після відчеплення від поїзда №9518 групи з 29 вагонів, Затримки руху поїздів не

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-1-0 Аварія
(травмування)

1-1-0 Аварія
(травмування)

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

1-0-0 Аварійна
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«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївВолинський
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Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, перегін
Колосівка –
Миколаєве

складачем поїздів виявлено витікання бензину (аварійна
картка №305, ООН – 1203, клас небезпеки – 3) у кількості
40 крапель/хв. з нижнього зливного пристрою цистерни,
відправник Мозирський нафтопереробний завод ст.
Барбарів (Білорусь), отримувач ст. Васильків ПЗЗ. О 23.30
витікання усунуто шляхом докручування штоку штанги
нижнього зливного пристрою. Перевірку маси вантажу
буде проведено на станції призначення
Поїзд №2792 (ВЛ80Т №1839) на 1189 км ПК1 травмував
стороннього чоловіка віком приблизно 40-45 років.
Потерпілого госпіталізовано до Веселинівської центральної
районної лікарні.

сталося

ситуація

Затримано поїзди:
№2792 на 1 год. 01 хв.,
№2794 на 55 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

