Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 16.10.2020 по 23.10.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
15
Не з вини:
7
1
7
ВСЬОГО:
11
1
22
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
1
0
0
ВСЬОГО:
2
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
2
0
0
Не ліцензований
1
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
3
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
- наїзди на
сторонніх осіб
- пожежі
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
- загоряння
ВСЬОГО:

0
6

0
2

0
2

4

2

2

0

0

0

2

0

0

0
7
1
0
13
2
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

0
0
2

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

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

14.10.2020
12:50

На автодорозі О121403 у с.
Новомиколаївка,
Новоукраїнського
району
Кіровоградської
області

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

6

0

0

0

0

0

3

1

2

9

1

2

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Пожежа

3 пасажири автобуса
отримали травми різних
ступенів тяжкості

1-0-3 Не з вини

2 пасажири автобуса
VOLKSWAGEN-LT-35
та пішохід отримали
травми

1-0-3 Не з вини

Постраждалих не має

1-0-0 Не
ліцензований

Автомобільний транспорт

1

2

16.10.2020
08:20

На вулиці Чарівній,
у м. Запоріжжя

3

18.10.2020
10:50

По вул. Професора
Толоки, 13
у м. Запоріжжя

18.10.2020
12:00

На СалтиковаЩедріна біля АЗС
«БРСМ»
у м.
Кропивницькому

4

В результаті короткого замикання електропроводки
сталося загоряння автобуса MERCEDES-BENZ-711, водій
якого здійснював регулярне перевезення 2 пасажирів за
внутрішньообласнимм
автобусним
маршрутом
«Новоукраїнка – Мар’янівка»
Водій
легкового
автомобіля
SKODA-OCTAVIA,
виїжджаючи з АЗС не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з автобусом Mersedes-Benz-413CDI, водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 89. Після зіткнення автобус перекинувся на
лівий бік
Водій
автобуса
MERCEDES-SPRINTER-312D,
в єдиному реєестрі відсутній, здійснюючи перевезення
пасажирів за маршрутом № 81, не дотримався безпечної
дистанції
та
допустив
зіткнення
з
автобусом
VOLKSWAGEN LT-35, який в свою чергу по інерції
допустив наїзд на пішохода
Водій
вантажного
автомобіля
DAF-FT-XF105.460
(бензовоз) 2013 р.в., належить приватній особі, не
ліцензований, виїжджаючи з заправки не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем FIAT

5

6

7

8

9

10

11

19.10.2020
07:05

На 103 км
автодороги М-09,
Тернопіль-ЛьвівРава-Руська у с. Гаї,
Львівської області

На 134 км
автодороги М-06
19.10.2020
Київ – Чоп
14:50
біля с. Вереси,
Житомирської
області
На перехресті вулиці
Клочківської та
19.10.2020
Клочківського
13:15
узвозу
у м. Харкові
На вул.
20.10.2020
Г. Сталінграда,
06:35
у м. Києві

20.10.2020
09:15

20.10.2020
15:20

21.10.2020
08:40

На вул. Набережна
Перемоги
у м. Дніпрі
На перехресті
вулиць Великої
Морської та
Пушкінської
у м. Миколаєві
На вул. Академіка
Проскури,
у м. Харкові

Водій автобуса БАЗ-079.29 2011 р.в., здійснюючи
перевезення 12 пасажирів за приміським маршрутом Львів
– с. Глиняни, не дотримався безпечної швидкості та
дистанції руху і допустив зіткнення з автобусом БАЗА079.04 2007 р.в., водій якого здійснював перевезення 18
пасажирів за приміським маршрутом Львів – Хомина.
Після зіткнення автобус БАЗ-А079.04, допустив зіткнення з
легковим автомобілем КІА-CARNIVAL

7 пасажирів автобуса
отримали травми різних
ступенів тяжкості та
були доставлені до
лікарні

1-0-7 З вини

Водій автобуса МАЗ-206086, здійснюючи перевезення 8
Водій та пасажир
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом Житомир – легкового автомобіля та
Вереси не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
ще один пасажир
легковим автомобілем FORD-Fusion
автобуса отримав травму

1-0-3 З вини

Водій легкового автомобіля TOYOTA-LAND-CRUISER,
виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі
та допустив зіткнення з автобусом І-Ван-А07А1-30, водій
якого здійснював перевезення 12 пасажирів за міським
маршрутом № 270
Водій легкового автомобіля VOLKSWAGEN-POLO, не
врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
автобусом БОГДАН А-09202, 2014р.в., водій якого рухався
на початкову зупинку маршруту №476, без пасажирів.
Водій
автобуса
Mercedes-Benz-Sprinter-312D,
здійснюючи перевезення 15 пасажирів на міському
автобусному маршруті № 60, раптово втратив свідомість,
виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення з
електроопорою.

Постраждалих не має

1-0-0 Не з вини

Постраждалих не має

1-0-0 Не з вини

3 пасажири автобуса
отримали тілесні
ушкодження

1-0-3 З вини

Велосипедист перетинаючи проїжджу частину по
пішохідному переході на велосипеді, допустив зіткнення з
автобусом VOLKSWAGEN-LT-35, водій якого здійснював
перевезення пасажирів за міським маршрутом

Велосипедист отримав
травми.

1-0-1 Не з вини

Водій
легкового
автомобіля
ФОЛЬКСВАГЕНТранспортер-384EA порушив правила маневрування, не
надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом
ІВАН-07A22, водій якого рухався без пасажирів за міським
маршрутом № 65-е «просп. Жуковського (сел.

Постражалі відсутні

1-0-0 Не з вини

12

13

14

1

2

Жуковського) – ст.м. «Держпром»
Ринок «Даринок»,
Водій автобуса Богдан А-091, 2003 р.в., здійснюючи
вул. Червоноткацька, перевезення пасажирів за міським маршрутом № 418 після
22.10.202
59 у м. Києві
висадки пасажирів помітив загоряння транспортного
07:13
засобу в моторному відсіку транспортного засобу, пожежу
ліквідовано працівниками ДСНС.
По вул. Немирівське Водій автобуса Богдан А-09211, 2005 р.в., здійснюючи
22.10.2020
шосе, 23
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 20А
13:17
в м. Вінниця
«Тяжилів - Зулінського» допустив наїзд на пішохода який
вийшов на проїжджу частину у не встановленому місці.
На перехресті вул.
Водій автобуса БАЗ-22154, здійснюючи перевезення 15
Михайлівська та вул. пасажирів за міським маршрутом № 4, не врахував
22.10.2020
Паученка
дорожньої обстановки, не надав переваги в русі та
15:00
у м Кропивницький. допустив
зіткнення
з
легковим
автомобілем
LDW-Convoy
Міський електричний транспорт

14.10.2020
15:00

20.10.2020
09:50

Постражалі відсутні

1-0-0 Пожежа

Пішохід отримав травми

1-1-0 Не з вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 З вини

Водій тролейбуса ЛАЗ не дотримався безпечного інтервалу
та допустив зіткнення з легковим автомобілем ChevroletAveo

Постраждалі відсутні.

1-0-0 З вини

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2103, внаслідок
На перехресті просп.
порушення правил проїзду перехресть допустив зіткнення з
Перемоги та просп.
тролейбусом ЛАЗ E183A1, водій якого здійснював
Людвіга Свободи у
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 2-А
м. Харкові
«просп. Перемоги – майдан Свободи».

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Поїзд №2815 затримано
на 2 год. 35 хв. По
впливу затримано
поїзди: №743 на 36 хв.,
№9505 на 35 хв.

1-0-0 Інцидент

На перехресті вул
Космонавтів та
проспекту Миру
у м. Миколаєві

Залізничний транспорт
15.10.2020
16.20

1

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Фастів – Кожанка.

Поїзд №2815 (ВЛ80т №1387 ТЧ-3) зупинився на 932 км
ПК8 за показанням пристрою КТСМ «Тривога 1, Т» у 56
рух. од., 1 і 2 вісі, права і ліва сторони, вагон-зерновоз
№95931630 (Україна), огляд ТЧМ, зауважень не виявлено,
відправився о 16.42. Повторно зупинився о 17.10 на 951 км
ПК8 перегону Кожанка – Попільня за показанням «Тривога
1, Т», вагон той самий, огляд ТЧМ, тримали гальма,
відправився о 17.24. Прибув на ст. Попільня о 17.48 для
огляду працівниками ВЧД, виявлено – у вагоні не

15.10.2020
13.45
2

15.10.2020
14.15
3

4

16.10.2020
08.45

16.10.2020
11.15
5

16.10.2020
21.20
6

17.10.2020
08:08
7

відключена друга заглушка, несправність усунуто.
Відправився поїзд №2815 о 18.19. О 19.17 зупинився на ст.
Брівки через повторне спрацювання пристрою КТСМ
«Тривога 1, Т» у 56 рух. од., 1 і 2 вісі, права і ліва сторони,
вагон №95931630 – залишковий нагрів. Відправився о
19.54
Регіональна філія
Під час виконання земляних робіт на 236 км ПК8-9 станції
«Одеська залізниця», допущено пошкодження кабелю СБПУ 27Х2, унаслідок
ДН-2 ім. Т.
чого зайнятість рейкових кіл 1ВП, НСП, НАП; згаслий стан
Шевченка, ст.
світлофорів М1, М3, Ч1, Н показують хибну зайнятість.
Іскрене,
Роботи з відновлення кабелю закінчено о 21.20.
Філія «Центр з
Під час технічного обслуговування, після виконання
будівництва та
ремонтних робіт на укладальному крані УК-25/9-18 №202
ремонту колії»,
в структурному підрозділі ланкозбиральної бази, машиніст
м. Попасна
залізнично-будівельних машин 6-го розряду спускався
донизу та на одній зі сходинок зірвався та впав на землю,
при цьому травмував ліву ногу вище коліна.
Регіональна філія
При підготовці вагона №62996384 до вивантаження
«Південна
(вантаж – щебінь) на підвищеній колії №2 вантажного
залізниця», ДН-4
двору, травмований працівник МЧ-4
Полтава, ст. Лубни
Регіональна філія
Поїзд №725 Харків – Київ (HRCS2 №003) на 74 км ПК10
«Південно-Західна застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
залізниця», ДН-1
на стороні предмети (каміння великої фракції) накладені на
Київ, перегін
колію, з наїздом. Пошкоджень складу поїзда не має.
Переяславська –
Березань
Регіональна філія
Поїзд №4831 (ЧМЕ3 №3643) при швидкості руху 35
«Південна
км/год. на 51 км ПК2, в прямій ділянці колії, застосував
залізниця», ДН-3
екстрене гальмування для запобігання наїзду на сторонню
Суми, перегін Суми особу, яка лежала в колії. Наїзд попереджено, оглядом
– Торопилівка
виявлено сторонню жінку без ознак життя з ампутацією
ноги. Поїзд затримано на 2 год. 45 хв.
Регіональна філія
Поїзд №8901 (ВЛ80к №569) на 1126 км ПК1, в прямій
«Південно-Західна ділянці колії, травмував сторонню жінку, яка переходила
залізниця», ДН-3
колію у невстановленому місці та на сигнали підвищено
Жмеринка, перегін гучності не реагувала.
Хмельницький –

Затримано поїзди:
№3602 на 31 хв., №4833
на 15 хв., №6356 на
12 хв., №6301 на 10 хв.,
№4836 на 10 хв.
Головним механіком
надано потерпілому
першу домедичну
допомогу та доставлено
до центральної районної
лікарні м. Попасна
О 09.15 працівниками
швидкої медичної
допомоги констатовано
смерть працівника

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-1 Інше.
Нещасний
випадок
1-1-0 Інше.
Нещасний
випадок

Постраждалі відсутні.
Поїзд затримано на 2 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№4831 затримано на 2
год. 45 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельене
травмування)

Травмовано сторонню
особу. Поїзд №8901
затримано на 1 год. 05
хв. По впливу затримано
поїзд №21 на 7 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Гречани

8

17.10.2020
Регіональна філія
23:10
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Помічна

9

18.10.2020
12:55

10

18.10.2020
15:45
18.10.202
20:55

11

19.10.2020
02:25
12

19.10.2020
07.20
13

Під час прибуття поїзда №2021 (ВЛ80т №1298) на колію
№5 Кіровського парку, машиніст застосував екстрене
Травмовано сторонню
гальмування для запобігання наїзду на особу. Наїзд особу. Затримка поїзда
попередити не вдалося травмовано стороннього чоловіка
№2021 склала 40 хв.
Постраждалого госпіталізовано до Помічнянської лікарні
Під час відправлення поїзда №1906 (2ЕС5к №058 ТЧ-2
Подільськ, 1208 т, 224 осі) з колії №28 Сортувального
Регіональна філія
парку мимовільно спрацювали автогальма. Після відпуску
«Одеська залізниця», автогальм о 13.20, поїзд повторно відправився з наступним Поїзд №1906 затримано
ДН-1 Одеса ст.
мимовільним спрацюванням автогальм. Причина на 2 год. 20 хв.
Одеса-Застава І
несправність повітророзподільника у 53 з голови поїзда
вагоні-зерновозі №95398889 (філія «ЦТЛ», побудований
01.05.1983, ДР – 17.12.2018 Дрогобич ВЧД).
Поїзд №835 Бориспіль-Аеропорт – Київ (PESA620M №011)
Регіональна філія
не відправився на графік через несправність дизель-поїзда.
Постраждалі відсутні
«Південно-Західна
О 16.00 ТЧМ запросив допоміжний локомотив. Зі ст. Київ- Поїзд №835 затримано
залізниця», ДН-1
Волинський відправлено інший зчеп PESA620M №012,
на 1 год. 10 хв.
Київ ст. Бориспіль
прибуттям на ст. Бориспіль о 16.48.
Регіональна філія
Поїзд №6632 Коростень – Київ (ЕР9м №527) відправився із
«Південно-Західна затримкою на 2 год. 01 хв. через зрив стоп-крана
залізниця», ДН-1
пасажирами та виклик поліції, швидкої допомоги по
Постраждалі відсутні
Київ ст. Біличі.
причині бійки сторонніх осіб у другому вагоні з хвоста
поїзда
Регіональна філія
Поїзд №9501 (ВЛ80т №761 ТЧ-9 Дарниця, ТЧ-7 Коростень,
«Південно-Західна 5620 т, 61 вагон) прибув о 02.13 для схрещення з поїздом
залізниця», ДН-2
№2102, відправився о 02.20. Зупинився о 02.25 за вихідним
Козятин ст. Пост
сигналом та о 02.36 ТЧМ повідомив про загорання
Постраждалі відсутні
Жлобинський
електровоза. О 02.39 надано наказ на виїзд пожежного
поїзда ст. Шепетівка, відправився о 02.59, прибув о 03.15.
Повідомлено ДСНС
Філія «Пасажирська Під час прямування поїзда №53 Дніпро – Одеса зі ст.
компанія залізниця» Одесса-Головна до ст. Одеса-Застава I провідник
Діагноз – перелом
пасажирських вагонів (ПКВЧД-11 Дніпро) при прибиранні
плечового суглоба правої
постільної білизни у вагоні №04/25745, закидаючи матрац
руки зі зміщенням.
на третю полицю, ставши ногами на нижню полицю,
оступилася та впала

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Інше.
Нещасний
випадок

20.10.2020
Регіональна філія
19.25
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янк,
ст. Знам’янка
14

15

20.10.2020
22.4323.33

16

21.10.2020
02.5203.24

21.10.2020
05:40

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Славгород.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Нижньодніпровськ.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Ланна

17

18

19

21.10.2020
11:18

21.10.2020
17:45

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, Лихачове
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін

При виконанні маневрової роботи електровозом ВЛ60к
№2308 з розформування складу поїзда №2786 під час руху
відчепа з 12 порожніх напіввагонів з гірки у напрямку 4
колії сортувального парку на стрілочному переводі №651
сталося сходження перших за напрямком руху трьох
вагонів (всі - Україна): №54038328 усіма колісними
парами, №61632873 та №57400368 – двома колісними
парами. Задіяно кран 7Ж72 відновного поїзда ст.
Знам’янка, о 22.55 вагони встановлено на рейки.
Поїзд №2002 (ВЛ11 №689) зупинено для обгону поїздами
№38 та №12. При спробі відправлення поїзда спрацювали
автогальма. Оглядом виявлено перекриті невідомими
особами кінцеві крани у вагонах №58843723, №59122887.

Затримки поїздів не має

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Поїзд №2002 затримано
на 50 хв.

1-0-0 Вручання
в діяльність

Стрілочний з’їзд №2/4 втратив контроль плюсового
Затримано поїзди:
положення після прибуття поїзда №3510. Оглядом №2803 на 41 хв., №3510
працівником СЦБ виявлено на електроприводі стрілки №2
на 40 хв., №1774 на 39
розшплінтування та викрадення сторонніми особами
хв., №7716 на 34 хв.,
валика з’єднання контрольної лінійки з контрольною тягою
№4803 на 26 хв.
Поїзд №126 Київ – Костянтинівка (ЧС4 №55 ТЧ-1 Київ)
зупинився через сторонній стукіт коліс в чотирьох останніх
вагонах №05519, №10032, №13945 та №12699. Оглядом
ТЧМ виявлено навари на поверхні катання колеса. Затримка поїзда № 126
Відправився о 06.21 із затримкою на 46 хв. (недотримання
на 1 год. 04 хв. (огляд
нормативного графіка руху на дільниці Полтава-Південна – вагонів на станції 13 хв.
Ланна +5 хв.). Прибув поїзд на ст. Красноград о 06.41 (+51
По впливу затримано
хв.) для огляду працівниками вагонного господарства.
поїзд №6678 на 35 хв.
Оглядачем вагонів підтверджено наявність в чотирьох
останніх вагонах наварів на поверхні катання колеса - 1.3
мм. Відправився поїзд №126 о 06.55
Поїзд №6513 Харків-Пасажирський – Лозова (ЕР2т №7211
РПЧ-1) відправився із затримкою на 30 хв. через виклик
Затримка поїзда на 30 хв.
працівників поліції для усунення порушень карантинногомаскового режиму пасажирами
Сторонній чоловік повідомив чергову по переїзду 771 км Смертельно травмовано
ПК9 про смертельне травмування рухомим складом
сторонню особу.
невідомої особи на 772 км ПК3 парної колії даного Затримано поїзд №6034
перегону. Останнім прослідував ст. Дергачі о 17.19 поїзд
на 3 хв.

1-0-0 Вручання
вв діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0
Втручання в
діяльність
1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

22.10.2020
05:27
20

22.10.2020
03:48
21

22

22.10.2020
15:15

ХарківСортувальний –
Дергачі
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Яготин

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Ланівці
(Львівська зал.)

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

№3014 (ВЛ11 №652)
Під час подавання групи із 28 навантажених напіввагонів
на під’їзду колію ТЕМ-2 №2683, при русі локомотивом
вперед, на ходовій колії №33 (баланс ПЧ-2 Дарниця) в
прямій ділянці сталося сходження локомотива та перших за
напрямком руху 3 вагонів №65254302, №60444825 та
№67889815 - усіма колісними парами та вагону №60498417
- одним візком
Машиніст дизель-поїзда №6222 Ланівці - Шепетівка (ДР1А
№264 РПЧ-10 Чернігів, склад 3 вагони) запросив
допоміжний локомотив через несправність дизельного
двигуна. Зі ст. Білогородка (ДН-2 Козятин) о 05.10 прибув
допоміжний локомотив ЧМЕ3 №2747 ТЧ-6. Відправився
поїзд №6222 з допоміжним о 05.27
Під час проведення технічної ревізії структурного
підрозділу
ЦРБДНП-2
виявлено
факт
невидачі
попередження на поїзди, при наявності в колії дефектних
рейок, що потребують обмеження швидкості руху поїздів.
Так при перевірці рейок дефектоскопічним візком РДМ22
№126 13.10.2020 р. на 135 км ПК8 парної колії перегону
Пост примикання 133 км – Мирова, виявлено дефект за
кодом – 17.2, глибиною 6,5 мм та довжиною 50 мм
(корінець повідомлення №365 від 13.10.2020). При цьому
швидкість руху поїздів станом на 23.10.2020 не обмежена
до 40 км/год.

Затримки поїздів немає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Затримка поїзда № 6222
на 1 год. 49 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Інцидент

