Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 17.07.2020 по 24.07.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
6
Не з вини:
3
0
1
ВСЬОГО:
4
0
7
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
1
Не з вини:
1
0
0
ВСЬОГО:
2
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Неліцензований
2
4
19
Інше
1
0
0
(втручання)
ВСЬОГО:
3
4
19
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
8
2
2
- наїзди на
4
2
2
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
4
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
5
0
0
ВСЬОГО:
13
2
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

1

17.07.2020
21:30

2

20.07.2020
16:40

3

21.07.2020
10:00

4

22.07.2020
18:05

5

23.07.2020
04:40

7

23.07.2020

Місце скоєння
подій

8

0

0

2

0

1

1

0

0

11

0

0

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса МАЗ-203085, здійснюючи перевезення
На бульварі
пасажирів за міським маршрутом №59, не стежив за
Гвардійському,
зміною дорожньої обстановки, не вибрав безпечної
у м.Запоріжжі
швидкості руху наслідок чого здійснив наїзд на перешкоду
(опора електроосвітлення)
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107, не вибравши
На вул.. Небесної
безпечної швидкості руху, допустив зіткнення з автобусом
Сотні,
БОГДАН-А069, водій якого здійснював перевезення 1
у м. Рівне
пасажира за міським маршрутом №64 «Автовокзал– ЖД
вокзал».
Озброєний
чоловік
захопив
автобус
БАЗ-А079,
На театральноиу
2009 р.в., водій якого здійснював перевезення 13 пасажирів
майдані у м Луцьк,
за внутрішньообласним маршрутом «Берестечко –
Волинської області
Краснилівка». Близько о 21:00 заручники були звільнені
Водій легкового автомобіля ШЕВРОЛЕ-Лачетті внаслідок
порушення правил проїзду перехресть скоїв зіткнення з
По просп. Героїв
автобусом БОГДАН А-09202, 2008 р.в., водій якого
Сталінграда, буд. 6/1
здійснював регулярні перевезення 22 пасажирів за міським
у м. Харків
маршрутом № 304е «станція Рогань – майдан
Сергіївський».
Водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz-ATEGO, не
На а/д М-06 Київ –
ліцензований, рухаючись в напрямку м. Києва, не вибрав
Чоп, км 38,
безпечної швидкості руху та здійснив попутнє зіткнення з
Київської обл.
вантажними автомобілями DAF FT XF 105
с. Шульгівка
Водій автобуса Рута-20, р/н АЕ 2512 АВ, 2007 р.в.,

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

6 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-6 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність на
автомобільному
транспорті.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій вантажного
автомобіля MercedesBenz ATEGO отримав
травми
15 пасажирів автобуса

1-0-1 Не з вини
1-0-15

15:30

8

23.03.2020
05:30

Петриківського
району
Дніпропетровської
обл.
На 345 км.
автодороги М-12
Стрий-ТернопільКропивницькийЗнам'янка,
Вінницької обл.

На перехресті просп.
Героїв Сталінграда
та вул. Морозова
в м. Харкові

1

19.07.2020
14:05

2

23.07.2020 По вул.Реміснича, 33
17:20.
в м.Суми

17.07.2020
11.30
1

17.07.2020
17.30
2

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Мусіївка – Кривий
Ріг Західний.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, перегін
Сигнаївка – Цвіткове

неліцензований, здійснюючи перевезення 20 пасажирів, не
впорався з керуванням та допустив перекидання на лівий
бік

отримали травми

Неліцензований

Водій легкового автомобіля OPEL Zafira р.н АВ6085СХ,
рухаючись в напрямку м. Хмельницький, здійснюючи маневр
обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
лобове зіткнення з вантажним автомобілем MAN,
неліцензованим

Водій та 2 псари
легкового автомобіля
отримали травми, ще 4
його пасажири загинули.
Водій вантажного
автомобіля отримав
травми

1-4-4 Не
ліцензований

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми.

1-0-1 З вини

Затримано поїзди:
№2547 на 58 хв., №3005
на 54 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

По впливу затримано
поїзди: №4834 на 45 хв.,
№6356 на 16 хв., №6643
на 08 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля ТОЙОТА-Ауріс внаслідок
порушення правил проїзду перехресть, скоїв зіткнення з
трамваєм TАТРA-T3, водій якого здійснював перевезення 5
пасажирів за міським маршрутом № 8 «РК «602-й
мікрорайон» – РК «вул. Одеська».
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 30
пасажирів за регулярним міським маршрутом № 7 «26
школа – Центроліт», недодержався безпечної дистанції та
допустив зіткнення з стоячим легковим автомобілем ЗАЗTF69YO
Залізничний транспорт
Монтер колії на 116 км ПК3 виявив крадіжку стикових
накладок 2 шт. по парній та 2 шт. по непарній коліях.
Наказом ДНЦ-2 перегін закрито для руху поїздів до
відновлення, надано допоміжний локомотив ВЛ8 №1627
для виведення поїзда №3005 (вага 4422 т) на ст. Мусіївка.
О 12.12 рух поїздів відновлено.
Водій вантажного автомобіля «МАN» (громадянин
Молдови) при під’їзді до переїзду 259 км ПК8 (ІІ категорії,
з черговим працівником) не впорався з керуванням та
виїхав на колію, збивши шість огороджувальних
стовпчиків та пошкодив одну залізобетонну плиту. Габарит
колії відсутній, колію закрито для руху поїздів. О 17.45
автомобіль з колії прибраний. О 18.03 рух поїздів
відновлено.

17.07.2020
21.22
Регіональна філія
«Південна залізниця
», ДН-4 Полтава, ст.
Ромодан.

3

18.07.2020
12:50
4

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Гречани – Малиничі

18.07.2020
18:45
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Коростень

5

19.07.2020
00:10
6

18.07.2020
05.05
7

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська зал
ізниця», ДН3 Запоріжжя, ст.
Запоріжжя I.

Поїзд №9502 (ВЛ82м №037) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога 2» у 18 рух. од., 1 вісь, ліва
сторона, вагон №59121467 (Україна, ДР – 29.06.2020 ВЧД
Верхівцеве). Огляд працівників ВЧД – робочій нагрів. О
21.36 поїзд відправився. О 23.24 поїзд №9502 зупинився на
ст. Решетилівка за показанням пристрою КТСМ «Тривога
1» той самий вагон. Огляд ТЧМ – робочій нагрів. О 23.40
поїзд відправився. В 00.20 поїзд №9502 зупинився на ст.
Полтава-Київська для огляду працівниками ВЧД. Після
огляду заявлено про відчеплення даного вагона. Вагон
відчепили, поїзд №9502 відправився о 02.06.
Поїзд №4781 (ЧМЕ3 №2500 ТЧ-5 Гречани) на 129 км ПК4
травмував стороннього хлопчика, зі слів машиніста віком
13 років. Потерпілого госпіталізовано до лікарні м.
Хмельницький.
Під час комерційного огляду складу поїзда №2093, що
прибув о 18.25 на 7 колію, виявлено витікання вантажу
інтенсивністю 50 крапель/хв. з котла цистерни №73037350
(Білорусь, вантаж – паливо дизельне, вага 56,9 т, АК – 315,
ООН – 1203, клас небезпеки – 3, ст. навантаження Гомель
(Білорусь), призначення ст. Бобровиця П-Зах.). Цистерну
направлено на під’їзну колію «Фаворит Ойл» для
переливання вантажу в іншу цистерну, після чого буде
визначено масу ванта. Комісійною перевіркою визначено
масу дизпалива 56,553 т, що на 350 кг
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
евакуйовано. О 01.35 роботу вокзалу відновлено,
вибухових пристроїв не виявлено

Поїзд №9502 затримано
на 2 год. 52 хв.

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу. Поїзд №4781
затримано на 1 год. 59
хв. По впливу затримано
поїзд №3102 на 1 год. 10
хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Інше
(Аварійна
ситуація)

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №11 Київ – Новоолексіївка (ЧС2 №456 ТЧ-2) через
несправність локомотива (не спрацьовує реле КВ, не
збирається схема) о 05.27 замовив допоміжний локомотив. Поїзд № 11 затримано на
О 05.40 надано локомотив ВЛ8 №814. О 05.56 поїзд
2 год 03 хв.
відправлено. Після відправлення зі ст. Запоріжжя I,
машиніст локомотива ЧС2 №456 доповів що може

1-0-0 Інцидент

19.07.2020
17.50
8

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН1 Дніпро, перегін
Варварівка –
Ароматна.

слідувати самостійно. О 06.52 на ст. Таврійськ допоміжний
локомотив ВЛ8 №814 було відчеплено, поїзд відправлено о
06.57. О 07.20 прибувши на ст. Пришиб машиніст
локомотива ЧС2 №456 надав вимогу на допоміжний
локомотив. Зі ст. Федорівка о 07.40 надано допоміжний
локомотив ЧС7 №177, ТЧМ-3 Мелкумян. Відправився
поїзд №11 з допоміжним о 08.04.
Поїзд №9515 (ВЛ8 №1315 ТЧ-1 Лиман) на 978 км ПК7
смертельно травмував стороннього чоловіка, який лежав на
колії. Поїзд затримано.

Поїзд №3531 (ВЛ11М6 №499 ТЧ-1 НижньодніпровськВузол, 3892 т, 220 осей, формування ст. Правда) зупинився
на 135 км ПК4 непарної колії через спрацювання
автогальм. Оглядом рухомого складу виявлено сходження
трьох хвостових вагонів: 50 – №56199763 (Україна, вантаж
Регіональна філія
проволока – катанка), 51 – №95701090 (Україна, порожній),
«Придніпровська зал 52 – №95702098 (Україна, порожній). О 02.00 поїзд №1726
ізниця», ДН-1
(ВЛ8 №741 ТЧ-1, 4836 т, 208 осей) зупинився на 138 км
Дніпро, перегін
ПК5 парної колії з застосуванням екстреного гальмування
Воскобійня –
через наїзд на вантаж (проволока – катанка). Внаслідок
Верхньодніпровськ. чого сталося сходження локомотива ВЛ8 №741 – першою
колісною парою. О 02.34 надано наказ на виїзд відновного
поїзда ст. Дніпро-Головний, о 02.48 на виїзд відновного
поїзда ст. П’ятихатки. Причина з’ясовується. Випадок
розслідується. На місце події виїхала комісія регіональної
філії «Придніпровська залізниця» та АТ «Укрзалізниця».
20.07.2020
Поїзд №726 Київ – Харків (HRCS2 №002) зупинився на
22.24
колії №II, після короткочасного відключення напруги на
Регіональна філія
перегоні Люботин-Західний – Люботин. Після подачі
«Південна
напруги не зміг відновити роботу поїзда із вимогою
залізниця», ДН-3
допоміжного локомотива о 22.50. Надано допоміжний
Суми, ст. Люботин. локомотив ВЛ82М №082 від поїзда №9306. Відправився
поїзд №726 з допоміжним локомотивом в 00.19 із
затримкою.
20.07.2020
Поїзд №9516 (ВЛ80 №1160) на колії №II смертельно
Регіональна філія

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№9515 затримано.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Поїзд № 726 затримано
на 1 год 55 хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмовано

1-1-0 Аварія

20.07.2020
01.58

9

10

11

23.01

21.07.2020
09.48
12

21.07.2020
14.14
13

21.07.2020
16.01
14

21.07.2020
16.30
15

21.07.2020
17.08
16

21.07.2020
18.13
17

18

21.07.2020
19.30

«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-1 Київ, ст. Буча.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-Ліве.
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Дружківка.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. ДніпроГоловний.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН2 Харків, ст.
Кегичівка.
Регіональна філія
«Південна

травмував стороннього чоловіка. Поїзд затримано.

сторонню особу. Поїзд
№9516 затримано на 1
годину .

(смертельне
травмування)

Затримок поїздів не має.

1-0-0 Інцидент

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Отримано повідомлення щодо мінування вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 17.54 роботу
вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не виявлено.

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Отримано повідомлення щодо мінування вокзалу. О 17.25
працівниками поліції оголошено евакуацію. О 18.35 роботу
вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не виявлено.

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

По впливу затримано
поїзди: №6658 на 36 хв.,
№711 на 12 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

На території вагонного депо Запоріжжя-Ліве (ВЧДЕР-9) із
тупикової колії №109 стався самовільний вихід вагонатранспортера №39470232 (знаходився на колії в очікуванні
порізки на металобрухт) з наступним розрізом ручної
стрілки №200 (ВЧДЕР-9) та станційної централізованої
стрілки №54, що примикає до з’єднувальної колії
№19. Вагон-транспортер зупинено працівниками під’їзної
колії
Під час виконання маневрової роботи з одним порожнім
напіввагоном №52831120 (Росія) на тупиковій колії №11
під’їзної колії (колія, локомотив та складач поїздів
власника п/колії) допущено в’їзд у тупикову призму з
наступним сходженням одним візком вагону.
Отримано
повідомлення
щодо
мінування
Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
працівників евакуйовано. О 17.05 роботу вокзалів
відновлено, вибухових пристроїв не виявлено

На пульт-табло ДСП сигналізує хибну занятість 1 ділянка
наближення перегону 116 км – Кегичівка. Працівниками
ШЧ виявлено, що сторонніми особами замкнено перемички
на колійній коробці релейного кінця Н11-13П. О 19.02
несправність усунуто
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 20.27 роботу

21.07.2020
22.22
19

залізниця», ДН-2
Харків, ст. Лосєве-1.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-4 Коростень, ст.
Рихальська.

22.07.2020
00.30
Регіональна філія
«Донецька залізниця
», ДН-2 Лиман,
перегін Удачна –
Межова.

20

22.07.2020
02.45

21

Регіональна філія
«Донецька залізниця
», ДН-2 Лиман,
перегін Переїзна –
Лоскутівка.

22

23.07.2020
13:50

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст.
Запоріжжя-II

23.07.2020
09:58

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ
перегін Бурштин –
Галич
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вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не виявлено.
Поїзд №6503 Коростень – Шепетівка (ЕР9 №397)
травмував стороннього чоловіка. Травмованого доставлено
електропоїздом на ст. Новоград-Волинський та передано
працівникам швидкої допомоги для госпіталізації.
Поїзд №3527 (ВЛ8 №1648) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога 2» у 21 рух. од., 1, 2, 3 осі,
права сторона, вагон №54038039 (Україна). Оглядом ТЧМ
нічого не виявлено. Поїзд відправився з перегону. О 01.18
поїзд №3527 зупинився на ст. Межова для огляду
працівників ВЧД, нагрів не підтверджено. Поїзд
відправився о 01.38 Працівниками ШЧ встановлено, що
причиною спрацювання пристрою АСДК-Б стало внесення
сторонніми
особами
джерела
інфрачервоного
випромінювання в зону видимості оптики колійних камер.
Поїзд №6439 Сватове – Попасна (Д1 №741 РПЧ-5 Сватове)
зупинився на 955 км ПК2 через несправність дизель-поїзда
з вимогою допоміжного локомотива. О 03.10 допомогу
надано локомотивом ЧМЕ3 №1053 зі ст. Переїзна. О 03.45
поїзд №6439 виведено на ст. Переїзна для перестановки
допоміжного локомотива в голову дизель-поїзда, так як по
парній колії перегону Лоскутівка – Переїзна проводились
колійні роботи. Поїзд №6439 відправився з допоміжним о
04.03.
Під час заїзду маневрового локомотива ЧМЕ3Т №7206 на
колію Запорізького територіального управління філії
«Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» (ТУ БМЕС-3) за стрілочним переводом
№65 сталося сходження локомотива усіма колісними
парами. Випадок розслідується.
Поїзд №16 Харків – Івано-Франківськ (2М62У №214 ТЧ-1
Львів), на регульованому без чергового працівника переїзді
107 км ПК9 сталося зіткнення з легковим автомобілем
ВАЗ-2101, який виїхав на переїзд при справно працюючій
звуковій і світловій сигналізації. Водія травмовано,
госпіталізовано в Галицьку районну лікарню. Поїзд

Травмовано сторонню
особу. Затримано поїзд
№6503 на 13 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд №3527 затримано
на 54 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №6439 затримано
на 1 год. 26 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Водія легкового
автомобіля травмовано
та доставлено до лікарні

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

затримано.
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На моніторі поїзного диспетчера Підгороднянської
дільниці по ДЦ «Нева» від колійного поста 97 км до
Регіональна філія
колійного поста 37 км чарунки «ВК» сигналізують
«Одеська залізниця», червоним (відсутність контролю). На колійні пости: 37 км,
23.07.2020
ДН-1 Одеса ділянка 41 км, 70 км, 74 км, 92 км, 97 км викликані ДСП. Причина:
18:30
Врадіївка – роз’їзд сторонніми особами по ст. Подільськ пошкоджено
Перельоти
магістральний кабель типу МК ПАБ 7×4+5×2+1×0.9.
Усунено о 19.24. Затримано поїзди: №2017 на 39 хв.,
№3003 на 29 хв.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

