Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 20.03.2020 по 27.03.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
1
Не з вини:
4
0
3
ВСЬОГО:
5
0
4
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
2
0
4
ВСЬОГО:
3
0
4
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
2
2
4
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
2
4
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
7
1
0
- наїзди на
6
1
0
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
6
0
0
ВСЬОГО:
13
1
0
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

8

0

1

1

0

0

1

0

0

10

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт
На вул. Миру,
у м. Харкові
1

20.03.2020
15:30

2

20.03.2020
20:00

3

21.03.2020
21:00

4

5

23.03.2020
14:10

24.03.2020
00:30

На 25км
автодороги М-22
ПолтаваОлександрія,
Полтавської обл.
На просп. В.
Лобановського у
м. Києві
На проспекті
Людвига Свободи
у м. Харкові

На 414 км + 360
м. автодороги
Одеса –
Мелітополь –

Під час руху автобуса I-ВAН-A07A-30, 2012 р.в., водій Пасажир отримав травми
якого здійснював регулярні перевезення 7 пасажирів за
міським маршрутом № 262е «вул. Зубарєва (759-й
мікрорайон) – просп. Архітектора Альошина», в салоні
транспортного засобу через власну необережність, не
тримаючись за поручень, відбулось падіння пасажира
Водій вантажного автомобіля Scania-R440, 2012 р.в.,
Водій вантажного
ліцензія серії AB № 532836., здійснюючи маневр об’їзду
автомобіля отримав
пішохода, який вийшов на дорогу, з’їхав на узбіччя, не
травми
впорався з керуванням та допустив перекидання на лівий
бік
Водій легкового автомобіля AUDI A4 не врахувавши
Водій легкового
дорожні обставини допустив зіткнення з автобусом МАЗ
автомобіля AUDI
103065, водій якого здійснював перевезення 11 пасажирів
отримав травми.
за міським маршрутом № 220.
Водій легкового автомобіля Мітсубісі-Лансер, не
Постраждалих не має
дотримався безпечної дистанції руху і допустив дотичне
зіткнення з автобусом Атаман-092Н6, водій якого
здійснював перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом
№ 119, після чого водій легкового автомобіля зник з місця
пригоди.
Водій вантажного автомобіля MAN недотримався
Водій вантажного
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив попутне
автомобіля MAN
зіткнення з вантажним автомобілем Renault-Рremiumотримав травми
400.19

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

6

7

24.03.2020
08:30

25.03.2020
23:49

Новоазовськ,
Запорізької обл.
На 192 км
автодороги М–06
Київ – Чоп,
Житомирської
обл.
На 50 км
Автодороги М-05
«Київ-Одеса»,
Київська обл.

Постраждалі відсутні
Водій вантажного автомобіля MAN з напівпричепом
Schwarzmuller не впорався з керуванням та здійснив з`їзд в
кювет де допустив перекидання на правий бік
Водій Байрактар Хасан, керуючи вантажним автомобілем
MERCEDES-BENZ, не впорався з керуванням та допустив
зіткнення з автобусами ПАЗ-32054, не ліцензований, та
ПАЗ-32054, не ліцензований, які були припарковані на
узбіччі,

1-0-0
Неліцензований
4 пасажири автобусів
отримали травми, 2
пасажири померли.

1-2-4
Неліцензований

Міський електричний транспорт
1

2

3

На просп. Науки у Водій тролейбуса ТРОЛЗА, здійснюючи перевезення 5
м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 2-А «просп. Перемоги
22.03.2020
– майдан Свободи», внаслідок недотримання бокового
09:40
інтервалу скоїв зіткнення з легковим автомобілем Рено
Дастер
На перехресті
вулиць
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Гольф не надав
22.03.2020 Глибочиської та переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм Татра-Т23:10
Ільїнскої у м.
3, водій якого здійснював перевезення 11 пасажирів за
Києві
міським маршрутом № 18

25.03.2020
16:30.

На вул.
Чуднівській, 49, в
м. Житомир

Водій Багатирчук А.А., керуючи вантажним автомобілем
MERSEDES-BENZ AXOR не вибрав безпечної швидкості,
в результаті чого допустив перекидання та в подальшому
допустив зіткнення з тролейбусом ЗиУ-9, який рухався в
зустрічному напрямку.

Постраждалі відсутні.
Водій легкового
автомобіля та його
пасажир отримали
травми різних ступенів
тяжкості та були
доставлені до лікарні
Водій та пасажир
тролейбуса отримали
травми

1-0-0 З вини

1-0-2 Не з вини

1-0-2 Не з вини

Залізничний транспорт
19.03.2020
15:00
1

Філія «Центр
будівельномонтажних робіт
та експлуатації
будівель і
споруд», місто
Дніпро

Під час проведення ремонтних робіт у відомчому
гуртожитку за адресою: вул. Січеславська Набережна, 6,
працівниками виробничого структурного підрозділу
«Дніпровське територіальне управління» філії «БМЕС»,
електрогазозварник отримав удар по голові від стороннього
чоловіка, якому зробив зауваження, щоб той покинув місце
виконання робіт. Потерпілого доставлено до клінічної
лікарні №6 м. Дніпро, де встановлено діагноз - легкий

Працівник центру
отримав травми

1-0-1 Втручання в
діяльність

струс головного мозку
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
ЗапоріжжяВантажне, ст.
ЗапоріжжяВантажне
20.03.2020 Регіональна філія
20:28
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Верхньодніпровсь
к – Воскобійня
21.03.2020
01:10
2

3

20.03.2020
20:35
4

21.03.2020
06:25
5

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
одноколійний
перегін Липовець
– Оратів
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми
перегін Роз’їзд 10
км – Люботин

При виїзді одиночного маневрового локомотива ЧМЕ3
№2651 ТЧ-3 Мелітополь з під’їзної колії, на відстані 30 м
від стрілочного переводу №3 в кривій ділянці колії сталося
сходження з рейок першої колісної пари за напрямком руху
локомотива. О 03.36 надано наказ на виїзд аварійного
автомобіля ВП-7 Запоріжжя ІІ. Локомотив встановлено на
рейки о 05.09 за допомогою накочувальних башмаків
Поїзд №3710 (ВЛ8 №680 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол, 228 вісей, 3097
т) зупинився на 139 км ПК8 через самовільне спрацювання
гальм. Під час огляду складу локомотивною бригадою
виявлено
несправність
гальмівної
магістралі
з’єднувального хомута в 12 з голови поїзда вагоні-цистерні
№74731035 (Україна, побудови 1984, приписка філія
«Одеська зал.», ДР – 10.07.2019 Полтава-ВЧД). О 20.50
машиніст запросив допоміжний локомотив. В хвіст поїзда
надано допоміжний локомотив ВЛ8№296 ТЧ-1, ТЧМ-1
Халабуда. Відправився поїзд перегону о 22.10, прибув на
ст. Воскобійня о 22.22 для пропуску робочого-технічного
поїзда №8844. Відправився поїзд №3710 о 22.35, прибув на
ст. Запоріжжя-Кам’янське о 23.37 із загальною затримкою
на 2 год. 55 хв. Склад поїзда планово залишено на станції.
Поїзд №4834 (ЧМЕ3 №4277 ТЧ-6 Христинівка, ТЧМ-6
Марчак, 36 вісей, 699 т) зупинився на 101 км ПК2 через
несправність тепловоза (вихід з ладу компресора). О 21.00
машиніст запросив допоміжний локомотив. О 21.41 зі ст.
Христинівка відправлено допоміжний ЧМЕ3 №6118 ТЧ-6.
Поїзд №4834 з допоміжним прибув на ст. Оратів о 03.36
Поїзд №9311 (ВЛ82М №87, 400 осей, 2281 т) зупинився на
23 км ПК6 за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 2» у
92 рух. од., 3 вісь, ліва сторона, вагон №60680154 (Україна,
ДР – 23.03.2018 ВЧД Мудрьона, ПР – 02.12.2019 ВЧД
Клепарів). Викликано працівників вагонного господарства.
Оглядом виявлено руйнування торцевого кріплення
буксового вузла, обрив стопорної планки, відправився о
07.56. О 08.42 прибув на ст. Люботин, вагон відчеплено.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу)

Затримка поїзда №3710
на 02 год. 55 хв. По
впливу затримано
поїзди: №4302 на 2 год.
55 хв., №2052 на 2 год.
20 хв., №2062 на 1 год.
20 хв., №2330 на 41 хв.,
№2002 на 35 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда №4834
на 6 год. 26 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №9311 затримано
на 2 год. 32 хв.

1-0-0 Інцидент

21.03.2020
11:10
6

22.03.2020
12.35

7

Регіональна
філія «Придніпро
вська залізниця»,
ДН-3 Запоріжжя,
перегін Хортиця –
Дніпробуд I
(ПрАТ
«Запоріжтрансфор
матор»).
23.03.2020
Регіональна
18.05
філія «ПівденноЗахідна залізниця
», ДН-1 Київ, ст.
Бровари
23.03.2020 Регіональна філія
22.55
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Користівка
23.03.2020 Регіональна філія
22.01
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-2
23.03.2020
03.48

8

9

10

11

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків
ст. Тернове
Регіональна
філія «Донецька з
алізниця», ДН2 Лиман, перегін
Очеретине –
Авдіївка.

При виїзді маневрового локомотива ЧМЕ3 №3300 ТЧ-3
Основа з групою 9 порожніх вагонів із під’їзної колії (колія
на балансі колієвласника) сталося сходження з рейок
першої колісної пари локомотива за напрямком руху.
Причина з’ясовується.
Поїзд №3508 (ВЛ8 №1404) зупинився на 437 км ПК9 через
знаходження контактної мережі в негабариті. Оглядом
ТЧМ виявлено пошкоджену (похилену) опору контактної
мережі №159, з порушенням габариту парної і непарної
колій, та сліди невстановленої техніки біля неї. На місце
пошкодження направлено бригаду ЕЧК. о 13.16
працівниками ЕЧ розпочато виконання робіт по
відновленню габариту парної колії. О 14.28 по парній колії
відновлено габарит та подано напругу в к/мережу. О 14.29
відкрито рух поїздів по парній колії.
На регульованому переїзді 13 км +966 м (без чергового
працівника) при справно працюючій переїзній сигналізації
сталося зіткнення поїзда №4625 (ЧМЕ3Т №7206, ТЧМ-3
Поляков) з автомобілем «Газель»

Схожження рухомого
складу

Аварія 1-0-0
(сходження
рухомого складу)

Затримано поїзди:
№3508 на 2 год. 31 хв.,
№3512 на 2 год. 12 хв.

1-0-0 Незаконне
втручання

Затримка поїзда №4625
склала 2 год. 26 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

При виконанні маневрової роботи на під’їзній колії ТОВ
Сталося сходження з
«Енергозбут-Інвест» (колія на балансі колієвласника),
рейок шостої за
маневровим локомотивом (ЧМЕ3 №6743), сталося
напрямком руху колісної
сходження з рейок шостої за напрямком руху колісної пари
пари тепловоза
тепловоза.
При виконанні маневрової роботи, з подавання 8 порожніх
Сталося сходження з
зерновозів, на під’їзній колії (колія на балансі
рейок тепловоза,
колієвласника) локомотивом ЧМЕ3 №1743, сталося
першою за напрямком
сходження з рейок тепловоза, першою за напрямком руху
руху колісною парою.
колісною парою.
На пульт-табло ДСП ст. Устинівка сигналізують хибну
По впливу затримано
зайнятість: 1 та 2 ділянки наближення парної колії, 1 поїзди: №1525 на 1 год.
ділянка віддалення непарної колії. О 01.14 працівниками 50 хв., №2477 на 1 год.
ШЧ виявлено викрадення двох дросель-трансформаторів 50 хв., №1527 на 1 год.

1-0-0 Аварія
сходження
рухомого складу
1-0-0 Аварія
сходження
рухомого складу
1-0-0 Втручання в
діяльність

06.03.2020
11:12
12

24.03.2020
14:13

13

24.03.2020
17:10

14

25.03.2020
01:53
15

16

25.03.2020

Козятин, перегін
Фастів-2 –
Устинівка

типу 2ДТ-1-150 на сигнальних установках №2, №11.
Повідомлено: поліцію, ВОХР.

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

Під час прямування маневровим порядком електровоза ВЛ80т, №1256 (ТЧ-7 Знам'янка, 184 т, 8 осей), від вхідного
світлофору Ч на колію №5, локомотивною бригадою
допущено проїзд заборонного показання маневрового
Постраждалі відсутні
світлофора М-4. Причина: відволікання від нагляду за
показанням світлофору М-4 на маршруті прямування, чим
порушено вимоги п.п.15.24, 16.38 ПТЕ, п.3.8 Інструкції ЦТ0106. (Інформація надійшла від ЦРБ 24.03.2020)
Поїзд №1777 (ВЛ80т №1837 ТЧ-7 Знам'янка, ТЧ-6
Кременчук) зупинився на 320 км ПК4 через несправність
Затримка поїзда на 03
локомотива (опускання струмоприймача), з вимогою
год. 09 хв. По впливу
допоміжного о 14.30. Зі ст. Чорноліська о 14.48 у хвіст
затримано поїзди: №1752
поїзда надано допоміжний локомотив ВЛ80т №1446 ТЧ-7,
на 2 год. 50 хв., №3151
ТЧМ-7 Савлук. О 15.53 поїзд осаджено на колію №5Б ст.
на 40 хв., №3153 на 40
Чорноліська. Несправний локомотив ВЛ80т №1837
хв.
відчеплено. Після обгону допоміжного локомотива,
відправився поїзд №1777 о 16.59 із затримкою
При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№5309 ТЧ-3 Мелітополь з подавання 3 навантажених
вагонів-цистерн (вантаж-масло індустріальне), вагонами
вперед, на під’їзній колії (колія на балансі власника), на
відстані 100 метрів від стрілочного переводу №2 сталося
Постраждалі відсутні
сходження першої та другої колісної пари за напрямком
руху локомотива. О 17.25 надано наказ на виїзд аварійного
автомобіля ВП-7 Запоріжжя ІІ. О 19.20 локомотив
встановлено на рейки за допомогою накочувальних
башмаків
Поїзд №1905 (ТЕ33АС №2030 ТЧ-3 Мелітополь, 212 вісей,
4666 т) зупинився на 176 км ПК10 через несправність Загальна затримка поїзда
тепловоза (спрацювання пожежної сигналізації, зупинка №1905 склала 3 год. 38
дизеля та не можливість повторного запуску), з вимогою хв. По впливу затримано
допоміжного локомотива. Надано допоміжний локомотив
поїзд №2251 на 41 хв.
ТЕ33АС №2028 від поїзда №2251
З повідомлення ЕЧКМ-1 на 6 км ПК3 біля опори ЛЕП СЦБ Незаконне втручання в
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30 хв., №9310 на 1 год.
35 хв., №1468 на 1 год.
40 хв., №1470 на 1 год.
40 хв., №1474 на 55 хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Незаконне

«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
перегін
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роз’їзд 11 км.
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Регіональна філія
«Південна
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Харків
ст. Власівка
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харкі
ст. ХарківСортувальний
Регіональна
філія «Львівська з
алізниця», ДН5 Ужгород,
перегін Мукачево
– Кольчино
Регіональна
філія «Донецька з
алізниця», ДН2 Лиман, перегін
Дубове –
Близнюки.
Регіональна

№47, на відстані близько 30 м від колії, виявлено снаряд
часів ВВВ. Місце огороджено. О 12.25 перегін для руху
поїздів закритий.

За повідомленням працівників ПЧ на 113 км ПК8 виявлено
викрадення матеріалів ВБК: стикових накладок – 4 шт.,
стикових болтів в зборі – 12 шт. О 08.55 наказом №309
ДНЦ-2 перегін закрито для руху поїздів. О 09.30 після
усунення несправності перегін відкрито.
На під’їзній колії при розвантаженні вагона №67842617
(Україна, власник – філіал «ПВРЗ» АТ «Укрзалізниця»,
вантаж – добрива, завантажено 21.03.2020, ст. відправлення
– Рубіжне Дон. зал.) на дні виявлено гранатомет. О 12.50
заряджений гранатомет вилучено працівниками поліції та
ДСНС
При виконанні маневрових робіт локомотивом ТГМ23 на
під’їзній колії (локомотив та колія на балансі власника)
допущено сходження порожнього вагона №58543802
(Україна)
однією
колісною
парою.
Обставини
з’ясовуються.
На пульт-табло «ЧДК» сигналізує хибну зайнятість парна
та непарна колії. О 18.31 припинено дію АБ парної
колії. О 18.39 працівниками ШЧ виявлено, що на 1702 км
ПК4 сторонніми особами викрадено два магістральні
кабелі типу МКТПАБ 7×4+5×2+1 довжиною 16 м.
Поїзд №2316 (ВЛ8 №1401) на 948 км ПК6 смертельно
травмував стороннього чоловіка.

Під час комерційного огляду поїзда №3158 (ВЛ80т №1387,

діяльність

втручання в
діяльність

По впливу затримано
поїзд №8847 на 32 хв.

1-0-0 Незаконне
втручання в
діяльність

Затримок поїздів не має

1-0-0 Незаконне
втручання в
діяльність

Затримок поїздів не має

1-0-0 Аварія
(Сходження
рухомого складу)

По впливу затримано
поїзд №2144 «Д» на 32
хв..

1-0-0 Незаконне
втручання

Смертельно травмовано
стороннього чоловіка.
Затримка поїзда №2316
склала 50 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримок поїздів не має.

1-0-0 Аварійна

23

21.20

філія «ПівденноЗахідна залізниця
», ДН-2 Козятин,
ст. Козятин-1

прибув о 20.56) працівниками ПКО виявлено протікання
вантажу інтенсивністю 36 крапель/хв. з нижнього зливного
пристрою у вагоні №74870031 (Білорусь, вантаж – паливо
дизельне, АК – 315, ООН –1202, клас небезпеки – 3, ст.
навантаження Гомель (Білорусь), ст. призначення
Старокостянтинів Південно-Західна залізниця). Вагон
відчеплено. О 23.08 протікання вантажу усунено, штангу
клапану нижнього зливного пристрою докручено на два
оберти. Контрольне зважування буде проведено після 08.00
27.03.2020.

26.03.2020
21.0000.20

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН4 Херсон, перегін
Явкине –
Горожене.

Поїзд №2286 (ТЕ33АС №2011 ТЧ-3 Мелітополь) зупинився
на 163 км ПК9 через заборонне показання прохідного
світлофору №4. Після прослідування зазначеного поїзда на
пульт-табло ДСП виникла індикація хибної зайнятості
перегону, несправність пристроїв регульованого переїзду
164 км (без чергового працівника). Оглядом працівника
ШЧ о 22.20 виявлено викрадення сторонніми особами двох
світлодіодних головок світлофора «Б» та дверей батарейної
шафи.

ситуація

Поїзд №2286 затримано
на 32 хв.

1-0-0 Незаконне
втручання

