Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 24.07.2020 по 31.07.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
5
0
14
Не з вини:
4
1
7
ВСЬОГО:
9
1
21
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
3
0
0
ВСЬОГО:
3
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
0
0
0
Аварії:
7
5
1
- наїзди на
6
5
1
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
7
0
0
ВСЬОГО:
14
5
1
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

24.07.2020
14:22

2

24.07.2020
14:10

3

26.07.2020
14:00

4

28.07.2020
09:20

5

28.07.2020
17:30

Місце скоєння
подій

6

0

0

1

0

0

2

0

1

9

0

1

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса І-ВАН A07A-41, здійснюючи регулярні
По вул. Гвардійців- перевезення 17 пасажирів за міським маршрутом № 263е
Широнінців, буд.
«просп. Ювілейний (602-й мікрорайон) – вул. Клочківська
Постраждалі відсутні
19/4
(УкрНДІ
протезування)»,
внаслідок
недотримання
в м. Харкові
дистанції скоїв зіткнення з легковим автомобілем РЕНОКенго
Водій
вантажного
автомобіля
ДАФ-FTCF-85.410
На перехресті просп. рухаючись на завантаження з порожнім напівпричепом
Тракторобудівників ЕВЕРЛАСТ
ППЦ-30-64229
(цистерна),
внаслідок
та вул.
порушення правил проїзду перехресть допустив зіткнення з
Постраждалі відсутні
Краснодарська
трамваєм TАТРA-T3, водій якого здійснював перевезення
в м. Харків
20 пасажирів за міським маршрутом № 23 «РК
«Салтівське» – «РК «Південно-Східне»
Водій
автобуса
Mercedes-Benz-313,
здійснюючи
перевезення 15 пасажирів за регулярним маршрутом
У с. Северинівка
Бершадь – Вінниця, через відмову водієм зупинити автобус
5 пасажирів автобуса
Вінницької області у невстановленому місці, пасажир схопив кермо, що
отримали травми
призвело до зіткнення з вантажним автомобілем РеноМагнум, який стояв на узбіччі
У селі Велика
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення 9
4 пасажири автобуса
Озимина,
пасажирів за маршрутом Самбір - Дрогобич, не впорався з
отримали травми
Львівської області
керуванням та з’їхав у кювет
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з
Водій легкового
На вул. Київській
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
автомобіля від
у м. Дніпрі
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.34, водій якого отриманих травм загинув

Попередня
причина пригоди

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-5 Не з вини

1-0-4 З вини
1-1-1 Не з вини

6

28.07.2020
10:50

7

29.07.2020
13:30

8

30.07.2020
04:20

9

30.07.2020
18:10

1

24.07.2020
08:15

2

24.07.2020
14:10

здійснював перевезення 7 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом м. Кам’янське – м.
Дніпро
На 2 км АДО -18-16- Водій вантажного автомобіля DAF-XF-105.460, під час
М-07-Чудель- Тинне, виконання маневру обгону не врахував дорожньої
Рівненської області обстановки, не обрав безпечної швидкості руху, не
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив наїзд на
трактор (МТЗ), водій якого рухався в попутному напрямку
попереду. Після зіткнення трактор здійснив з’їзд з проїзної
частини з подальшим перекиданням в кювет
На перехресті пр.
Водій легкового автомобіля Mitsubishi-OUTLANDER не
Соборний та вул.
надав переваги у русі, при виїзді на головну дорогу та
Південноукраїнська, допустив зіткнення з автобусом VOLKSWAGEN LT46,
у м. Запоріжжі
водій якого здійснював перевезення пасажирів за міським
маршрутом № 61
На вулиці Степана Водій легкового автомобіля TOYOTA-CIENA не впорався з
Бендери
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
у м. Тернополі
бокове зіткнення з автобусом Neoplan, водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів на замовлення за
міжобласним маршрут
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 15
На вулиці
пасажирів за міським маршрутом № 52, не впорався з
Центральної
керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, де
у м. Миколаїв
допустив наїзд на перешкоду (дерево)
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Mercedes-Benz-А170 CDI р.н.
АМ3822ЕА не вибрала безпечної швидкості, не
По вулиця Київська
дотрималася безпечної дистанції та скоїла зіткнення з
в 75,
тролейбусом Skoda-14, водій якого здійснював перевезення
у м. Житомир
25 пасажирів за маршрутом №4 «Крошня-Вокзал» та
зупинився попереду
Водій
вантажного
автомобіля
ДАФ-FT-CF-85.410,
На перехресті просп. 2007 р. в., рухаючись на завантаження з порожнім
Тракторобудівників напівпричепом ЕВЕРЛАСТ ППЦ-30-64229 (цистерна),
та вул.
внаслідок порушення правил проїзду перехресть допустив
Краснодарська
зіткнення з трамваєм TАТРA-T3, водій якого здійснював
в м. Харків
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 23 «РК
«Салтівське» – «РК «Південно-Східне».

на місці пригоди, 1
пасажир автобуса
отримав травми

Водій трактора отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травму від госпіталізації
відмовився

1-0-1 Не з вини

9 пасажирів автобуса
отримали травми різних
ступенів тяжкості

1-0-9 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

3

1

2

3

27.07.2020
14:15

По вул. Г.Крут,
в м.Суми

24.07.2020
14:10

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль ст.
Тернопіль

24.07.2020
10:18

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя перегін
Плавні – Таврійськ

24.07.2020
15:43

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп перегін
Брюловецький –
Терещенська

Водій вантажного автомобіля SCANIA з напівпричепом під
час об’їзду тролейбуса БОГДАН-Т70117, 2019 р.в., водій
якого здійснював перевезення 12 пасажирів маршрутом
№ 10А, «Пансіонат для ветеранів – Г.Крут» та зупинився
на зупинці громадського транспорту для посадки і висадки
пасажирів, не дотримався безпечного інтервалу та правим
верхнім
кутом
напівпричепа
зачепив
мотузку
струмоприймача, в наслідок чого обмежувачі мотузок
розбили заднє скло тролейбуса. Після чого водій
вантажного автомобіля залишив місце ДТП.
Залізничний транспорт
Отримано повідомлення щодо мінування вокзалу. Без
евакуації. О 14.50 роботу вокзалу відновлено, вибухових
пристроїв не виявлено. Затримок руху поїздів немає

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №2501 (ВЛ11 №091) зупинився на 1150 км ПК2 за
показанням пристрою ДИСК-Б «Тривога 2» у 22 рух. од., 3
вісь, ліва сторона, вагон №59123075 (Україна, ДР –
01.04.20р.). Огляд ТЧМ – незначний нагрів. О 10.34 поїзд
відправився з перегону. О 10.53 поїзд №2501 зупинився на
ст. Таврійськ для огляду працівників ВЧД, виявлено
незначний нагрів буксового вузла через надлишок мастила.
Після усунення несправності, поїзд №2501 відправився об Загальна затримка поїзда
11.54. О 12.34 поїзд №2501 зупинився на ст. Пришиб за
склала 2 год. 15 хв
показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 1», той самий
вагон. Огляд працівників ВЧД – робочій нагрів. О 12.46
поїзд №2501 відправився. Поїзд №2501 прослідував по
перегону Плодородне – Федорівка зі зменшеною
швидкістю через спрацювання на 1190 км ПК5 пристрою
АСДК-Б «Тривога 1», той самий вагон, о 13.30 прибув на
ст. Федорівка.
Поїзд №2200 (ВЛ80 №397) на 572 км ПК7 смертельно
травмував сторонню жінку.
Затримка поїзда склала
18 хв.

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

4

5

6

7

8

9

24.07.2020
19:10

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ
перегін Бурштин –
Галич

24.07.2020
18:15

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава перегін
Сагайдак – Яреськи

24.07.2020
21:59

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ ст. КиївПасажирський

25.07.2020
01:05

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Синельникове-2 –
Іларіонове

25.07.2020
04:20

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів ст. Сихів

25.07.2020
08:43

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ ст. КиївПасажирський

На регульованому переїзді 107 км ПК9 (без чергового, 3
категорії), при справно працюючій переїзній світловій і
звуковій сигналізації, сталося зіткнення поїзда №135
Чернівці – Одеса (2ТЕ10М №2416Б ТЧ-13 Чернівці) з
приватним
вантажопасажирським
мікроавтобусом
«MERCEDES Sprinter». Травмованих та вини філії немає.
Поїзд №9509 (ВЛ82м №056, ВЛ82м №054) зупинився на
262 км за показанням пристрою КТСМ «Тривога-2» у 31
рух. од., 3 вісь, права сторона, вагон №65348781 (Україна,
ДР 08.06.2020 ВЧД Попасна). Оглядом ТЧМ виявлено
нагрів букси. Поїзд прибув на ст. Яреськи о 18.50, вагон
відчеплено, готовий до відправлення о 20.20. Відправився
поїзд №9509 о 20.59 після пропуску поїздів «Інтерсіті+»
№711, 726, 721.
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
евакуйовано. О 22.47 роботу вокзалу відновлено,
вибухових пристроїв не виявлено.

Поїзд затримано на 16
хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд №9509 затримано
на 2 год. 42 хв.
Постраждалі відсутні

1-0-0 Інцидент

Затримок поїздів немає.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №115 Бердянськ – Київ (ЧС7 №298) при швидкості
97 км/год. на 219 км застосував екстрене гальмування для Затримано поїзди: №115
запобігання наїзду на людину, смертельно травмований на 25 хв., №135 на 20 хв.,
сторонній невідомий чоловік віком близько 55 років, який №9535 на 38 хв., №2911
стояв між коліями в габариті рухомого складу,
на 23 хв. Особа та
пропускаючи вантажний поїзд по суміжній колії, на звукові обставини з’ясовуються.
сигнали підвищеної гучності не зреагував.
Під час виконання маневрової роботи тепловозом ЧМЕ3
№5729 з перестановки 5 порожніх цистерн з колії №3 на
колію №2 на стрілочному з’їзді №5/9 сталося сходження
Затримок поїздів немає.
цистерни однією колісною парою другого за напрямком
Випадок розслідується.
руху візка через не прибирання гальмівного башмака
складачем поїздів. О 06.20 колісну пару встановлено на
рейки.
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
евакуйовано. О 10.05 роботу вокзалів відновлено,
Постраждалих немає
вибухових пристроїв не виявлено. Затримок поїздів немає.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №738 Київ – Запоріжжя (ЧС4 №102 ТЧ-1 Київ) при
швидкості 80 км/год на 166 км ПК10 в кривій ділянці колії
смертельно травмував стороннього чоловіка на вигляд 80
Затримка поїзда №738
років, який переходив через залізничну колію.
склала 18 хв.
Локомотивною бригадою подавалися звукові сигнали
підвищеної
гучності,
було
застосовано
екстрене
гальмування, але наїзду уникнути не вдалося
Регіональна філія
Під час виконання колійних робіт у «вікно» по
«Одеська залізниця», відновленню цілісності рейкових плітей машиною ПРСМ
ДН-1 Одеса перегін згідно телеграми від 23.07.2020 №613 (заплановано – 10.00колійний пост 5 км – 15.00, фактичне виконання – 11.00-15.40), монтер колії Травмовано працівника
роз’їзд 12 км
Заїка Сергій Дмитрович отримав травму пальця правої
залізниці
дільниці
ноги. О 15.23 потерпілого доставлено приватним
Чорноморська –
автомобілем до Одеської обласної лікарні
Берегова
Поїзд №3009 (ВЛ80к №675 ТЧ-15 Куп’янськСортувальний) при швидкості 35 км/год застосував
Регіональна філія
екстрене гальмування на 784 км ПК6 травмував
«Південна
стороннього чоловіка, який лежав у середині залізничної
По впливу затримано
залізниця», ДН-2
колії, не реагував на звукові сигнали підвищеної гучності,
поїзд №6635 на 35 хв.
Харків перегін
які подавалися локомотивною бригадою вищевказаного
Тополі – Дворічна
поїзда. Потерпілого госпіталізовано машиною швидкої
допомоги до лікарні. Затримка поїзда №3009 склала 1 год.
59 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6015 Козача Лопань – Харків-Пасажирський (ЕР2Т
«Південна
№007 РПЧ-1 Харків) відправився із затримкою на 50 хв.
Постраждалі відсутні
залізниця», ДН-2
через виклик працівників поліції для усунення порушень
Харків ст. Дергачі
карантинного-маскового режиму пасажирами
По доповіді машиніста маневрового локомотива ЧМЕ3
№2534 ТЧ-8 Миколаїв на колії №45 Східного приймальноРегіональна філія
відправного парку в напіввагоні, що знаходився у складі 58
«Одеська залізниця»,
вагонів, виявлено загоряння вантажу – добриво аміачноПостраждалі відсутні
ДН-4 Херсон ст.
нітратне (аварійна картка - 501, номер ООН – 2067, клас
Миколаїв
небезпеки – 5.1 Речовини-окисники). Загоряння вантажу
ліквідовано силами працівників станції
Регіональна філія
Поїзд
№750
Київ
–Івано-Франківськ
(2М62У
Після проведення
«Львівська
№0230А/0330Б ТЧ-1 Львів) при швидкості 50 км/год на 10 слідчих дій відправився
залізниця», ДН-1
км ПК8 смертельно травмував стороннього чоловіка на поїзд №750 із затримкою

10

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
25.07.2020
ДН-2 ім. Т.
14:23
Шевченка перегін
Городище –
Хлистунівка

11

25.07.2020
14:40

12

27.07.2020
04:38

13

26.07.2020
12:12

14

26.07.2020
21:18

15

27.07.2020
20:32

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-1 Інше.
нещасний
випадок

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інше.
Аварійна ситуація

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Львів перегін Сихів
– Персенківка

16

27.07.2020
21:40

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ ст. КиївПасажирський

28.07.2020
06.05
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Борщагівка

17

29.07.2020
04.00
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Шепетівка

18

29.07.2020
10:45
19

20

29.07.2020
19:10

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Бурлук –
Приколотне
Регіональна філія
«Південно-Західна

вигляд 55-60 років, який кинувся під поїзд. Локомотивною
бригадою вищевказаного поїзда подавалися звукові
сигнали підвищеної гучності та було застосовано екстрене
гальмування, але наїзду уникнути не вдалося
Отримано повідомлення щодо мінування 2 та 3 колії
вокзального комплексу. Евакуйовано пасажирів з перону
між 2 та 3 коліями. О 23.00 після огляду, вибухових
пристроїв не виявлено.

на 1 год. 12 хв. По
впливу затримано
поїзди: №135 на 43 хв.,
№15 на 37 хв.
Затримок поїздів немає

Поїзд №2473 (ВЛ80 №1455) зупинився на колії №8 через
пошкодження струмоприймача. Оглядом працівників ЕЧК1 виявлено пошкодження фарфорового ізолятора в
нижньому фіксуючому тросі жорсткої поперечини. Після
Затримка поїзд №2473
усунення несправності на контактній мережі та ув’язки
склала 2 год. 35 хв.
струмоприймача, машиніст поїзда о 07.24 запросив
допоміжний локомотив. О 07.30 допомогу надано
локомотивом ВЛ80 №1458 зі ст. Київ-Деміївський.
Під час реконструкції стрілочного переводу №6 допущено
По впливу затримано
перетримку «вікна» на 9 год. 30 хв. (виконавець КМС-193, поїзди: №98 на 1 год. 41
керівник робіт, згідно телеграми від 24.07.2020 №1078А- хв., №92 на 41 хв., №3 на
ДН-2 початок робіт о 08.40 28.07.2020, закінчення робіт о
19 хв., №743 на 11 хв.,
18.30, фактично дозволено рух по стрілочному переводу №7 на 8 хв., №9302 на 1
№6 о 04.00).
год. 50 хв., №2818 на 47
хв., №2282 на 40 хв.,
№2804 на 40 хв., №3040
на 32 хв., №2820 на 30
хв., №9504 на 28 хв.,
№2318 на 27 хв., №1402
на 27 хв., №2840 на 24
хв.
Поїзд №6562 Куп’янськ-Вузловий – Вовчанськ (ЧМЕ3
№4566 ТЧ-15 Куп’янськ) зупинився через несправність
системи охолодження тепловозу, з вимогою допоміжного Затримка поїзда №6562
локомотиву. Допомогу надано тепловозом ЧМЕ3 №3937
склала 1 год. 19 хв.
Відсутня напруга на I і II фідері та в контактній мережі. О
19.31 закрито дію автоблокування

Затримано поїзд №743
на 1 год. 48 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

29.07.2020
20:45
21

30.07.2020
02:13
22

23

30.07.2020
11.47

залізниця», ДН-4
Коростень, дільниця
Колодянка – Пост
Жлобинський
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Чаплине

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Комиш Зоря –
Магедове
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Бобровиця –
Заворичі

Машиніст поїзда №6150 Чаплине – Покровськ (ЕД2Т №048
РПЧ-3 Лиман) при виїзді з депо виявив несправність
електропоїзда (у вагоні несправний редуктор), заявив про
відчеплення вагона. Після відчеплення вагона не
збирається схема. Машиніст запросив допоміжний
локомотив. Допомогу надано електровозом ВЛ8 №497 ТЧ1 Н.Д.-Вузо
Сигнальна установка №7 сигналізує червоним. О 02.49
закрито дію автоблокування та встановлено рух поїздів за
телефонними засобами зв’язку. Оглядом працівників ШЧ
виявлено, що сторонніми особами викрадено пристрої СЦБ
на сигнальній установці №5/12
З повідомлення машиніста поїзда №9503 (ВЛ80 №1141 ТЧ3 Козятин, ТЧ-11 Конотоп) на 791 км ПК8 на узбіччі
непарної колії лежить людина без ознак життя. О 12.25
начальник дільниці Ніжинської дистанції колії підтвердив
виявлення смертельно травмованої рухомим складом
сторонньої жінки середніх років

Затримано поїзд №6150
на 01 год. 03 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди:
№2553 на 31 хв., №2501
на 26 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Смертельно травмованої
рухомим складом
сторонньої жінки
середніх років

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

