Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 24.12.2020 по 31.12.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
8
0
3
Не з вини:
9
1
7
ВСЬОГО:
17
1
10
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
0
Не з вини:
3
0
0
ВСЬОГО:
5
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
2
0
3
Не резидент
0
0
0
ВСЬОГО:
2
0
3
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
Аварії:
10
4
- наїзди на сторонніх
8
4
осіб
- пожежі
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
випадіння вантажу та
ін.
Інциденти
13
0
- загоряння
0
0
ВСЬОГО:
23
4
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

0
4
4
0
0
0
0
4

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

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

5

0

0

1

0

1

3

2

1

9

2

2

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Автомобільний транспорт

24.12.2020
16:10

На вул. Стеценко,
у м. Києві

25.12.2020
09:05

По вул. Гагаріна,
у м. Дніпрі

3

25.12.2020
12:30

На 55 км а/д М-03
Київ – Харків –
Довжанський,
поблизу с. Бзів
Баришівського рну., Київської обл.

4

25.12.2020
07:45

На вул.
Г.Кондратьєва,
у м.Сумах

1

2

Водій автобуса Богдан-А092Н6, здійснюючи перевезення 2
пасажирів за міським маршрутом № 429, не впорався з
керуванням виїхав за межі проїжджої частини дороги. О 20
годині приїхала машина МЧС та витягнула його на
проїжджу частину дороги, де він продовжив свій рух по
маршруту
Водій автобуса VOLVO-B7R, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом №146А, не врахував
дорожньої обстановки та допустим наїзд на перешкоду
(електроопора)
Водій вантажного автомобіля DAF-XF-105.460, 2013, який
має ліцензію серії АГ №504848, рухаючись в напрямку м.
Бориспіль, після пошкодження переднього лівого колеса не
впорався з керуванням та допустив наїзд на відбійник з
подальшим виїздом на смугу зустрічного руху та
перекиданням транспортного засобу
Водій легкового автомобіля OPEL-Vectra не вибрав
безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої
обстановки, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, не
впорався з керуванням та допустив зіткнення з автобусом
Рута-25, який стояв на зупинці громадського транспорту,
водій якого здійснював перевезення 2 пасажирів за міським

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

маршрутом № 12 «Тимирязівка-З.Вокзал»

25.12.2020
12:00

На просп. Гагаріна
у м. Харкові

6

25.12.2020
15:10

На вул.
Павлоградській
у м. Лозова,
Харківської обл.

7

25.12.2020
20:10

На вул.
Золочівській,
у м. Харкові

5

8

9

10

11

26.12.2020
20:50

26.12.2020
17:30

28.12.2020
12:30

28.12.2020
06:00

На 229км. а/д М-06
«Київ – Чоп»,
НовоградВолинського
району,
Житомирської
області
На вулиці
Передова
у м. Дніпрі

Водій автобуса I-ВAН A07A-30, здійснюючи регулярні
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 304е
«станція Рогань – майдан Сергіївський», внаслідок
недотримання бокового інтервалу допустив зіткнення з
легковим автомобілем MAЗДA CX-5
Водій легкового автомобіля РЕНО-Кенго внаслідок
порушення правил проїзду перехресть допустив зіткнення з
автобусом
PУТА-25ПЕ,
водій
якого
здійснював
перевезення
10
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним маршрутом № 1688 «Лозова (4-й
мікрорайон) – Панютине (Західний мікрорайон)»
Водій автобуса БОГДАН-А069.21, здійснюючи регулярні
перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 258е
«вул. Золочівська – вул. Академіка Богомольця, 27»,
допустив виїзд на смугу зустрічного руху та здійснив
лобовее зіткнення з легковим автомобілем ЗАЗ-Деу
Водій автобуса Мерседес-312D, здійснюючи перевезення
11 пасажирів за регулярним спеціальним маршрутом
«с. Повчине - з-д «Церсаніт», на не освітленій ділянці
дороги не врахував дорожньої обстановки та допустив
наїзд на пішохода, який рухався по центру проїжджої
частини

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

Пішохід отримав травми

Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-313Д,
здійснюючи
1 пасажир отримав
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 48, не
травму та був
впорався з керуванням виїхав за межі проїжджої частини доставлений до лікарні
дороги та допустив перекидання на правий бік
На вул.
Під час здійснення перевезень 12 пасажирів автобусом
Святопокровська, у БОГДАН-А091, за міським маршрутом № 389 «с.м.т. Пасажир отримав травми
с.м.т. Гостомелі,
Гостомель - м. Київ», на сходах перечепилась та впала на
Київської обл.
асфальт пасажирка з автобуса
На проспекті
Водій автобуса MERCEDES-BENZ-SPRINTER-315-CDI
Яворницького,
здійснюючи нерегулярні перевезення 12 пасажирів,
у м. Дніпрі,
здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу Пішохід отримав травми
Дніпропетровської частину дороги у невстановленому місці
обл.

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1
Неліцензований

12

28.12.2020
17:00

13

28.12.2020
19:30

14

28.12.2020
19:20

15

29.12.2020
15:48

16

29.12.2020
09:36

17

30.12.2020
06:40

18

30.12.2020
11:00

На 102 км + 200 м,
автодороги Н – 02,
«Кремеменець –
Біла церква»,
Хмельницької обл.
На 149 км
автодороги Р-15
«КовельВолодимирВолинськийЧервоноградЖовква», поблизу
села Боянець
Жовківського
району, Львівської
обл.

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110 не врахував
Водій та 2 пасажири
дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, легкового автомобіля, 2
де допустив зіткнення з автобусом MERCEDES-BENZ-311пасажири автобуса
D, 2003 р.в., водій якого здійснював перевезення пасажирів
отримали травми
за міжміським маршрутом «Хмельницький – Кременець»
Водій легкового автомобіля марки FORD під час
здійснення маневру обгону не дотримався безпечного
бокового інтервалу та допустив зіткнення з вантажним
автомобілем УРАЛ, після чого втратив керування та виїхав
Водій легкового
на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з
автомобіля від
автобусом БАЗ-А081.23, водій якого здійснював
отриманих травм загинув
перевезення 8 пасажирів за міжміським маршрутом № 550
на місці події
«Львів – Сокаль»

Водій автобуса Рута-25, рухаючись без пасажирів не за
маршрутом, вході здійснення маневру правого повороту, не
На пр-ті. Курськом,
надав переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
у м. Суми
автомобілем RENAULT-Megane, який рухався по суміжній
смузі
На вул. Перемоги, Водій автобуса БАЗ-22154, здійснюючи перевезення
у с. Підлісне,
пасажирів за маршрутом «Нова Одеса – Сафронівка», у
Новоодеського
наслідок відмови гальмівної системи допустив виїзд за
району,
межі проїжджої частини та допустив наїзд на паркан
Миколаївської обл.
На а/д Н-09
Водій автомобіля Honda-CRV не врахував дорожньої
«Мукачево-Львів», обстановки, не вибрав безпечної швидкості, виїхав на
у с. Підкамінь,
смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автобусом
Рогатинського
БАЗ-А079, водій якого здійснював перевезення пасажирів
району,
за внутрішньообласним маршрутом «Львів - ІваноЛьвівської обл.
Франківськ»
Водій
вантажного
автомобіля
MERCEDES-BENZ
На проспекті
SPRINTER, неврахувавши дорожні обставини та допустив
В. Лобановського,
зіткнення з автобусом МАЗ-203069, водій якого здійснював
у м. Києві
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 28
На вул. Героїв
Водій легкового автомобіля OPEL виїхав на смугу
Громадянської
зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом MAN-

1-0-5 Не з вини

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

війни
у м. Дніпрі

19

30.12.2020
08:00

У селі Нехвороща,
Полтавської обл.

А23, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за
міським маршрутом загального користування № 38 «ж/м
Лівобережний-3 – вул. Глінки»
Під час руху шкільного автобуса ПАЗ-4234, не
ліцензований, водій кого перевозив 9 дітей до навчального
закладу, водію стало зле та він втратив свідомість, автобус
продовжив рух з’їхав за межі проїжджої частини дороги та
допустив наїзд на електроопору

Водій автобуса та 1
пасажир (2005 р.н.),
отримали травми

1-0-2 Шкільний
автобус

Міський електричний транспорт

25.12.2020
09:27

На вул.
Вернадського,
у м. Харкові

2

26.12.2020
09:00

На вул. 23-го
Серпня,
у м. Харкові

3

26.12.2020
13:00

На вул.
Полтавський Шлях
у м. Харкові

1

4

5

28.12.2020
15:30

На проспекті
Тракторобудівникі
в, у м. Харкові

29.12.20202
0:11

На перехресті вул.
Академіка Павлова
та вул.

Водій легкового автомобіля ФОРД-Ескейп не враховував
дорожньої обстановки та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ТОЙОТА-РАВ4, з подальшим наїздом
легкового автомобіля ТОЙОТА-РАВ4 на тролейбус
ШКОДА-15ТР13/6M,
водій
якого
виконував
висадку/посадку пасажирів на зупинці громадського
транспорту та здійснював перевезення 10 пасажирів за
міським маршрутом № 5 «РК «Аеропорт» – РК «вул.
Університетська»
Водій
тролейбуса
БОГДАН-Т-70117,
здійснюючи
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 12 «РК
«вул. Клочківська» – РК «вул. Рудика», недотримався
безпечної дистанції руху та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ФОРД-Фієста
Водій трамвая TАТРA-T3A, здійснюючи перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 3 «РК «Новожанове» –
РК «Залютине», допустив зіткнення з легковим
автомобілем КІА-Спортейдж
Водій
легкового
автомобіля
МІЦУБІСІ-Лансер
виїжджаючи на головну дорогу не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з трамваєм TАТРA-T3, водій якого
здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 23 «РК «Салтівське» – РК «ПівденноСхідне»
Водій легкового автомобіля РЕНО-Логан внаслідок
порушення правил проїзду перехресть та скоїв зіткнення з
трамваєм TАТРA-T3A, водій якого здійснював перевезення

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Семиградська у м.
Харкові

23 пасажирів за міським маршрутом
«Салтівське» – РК «Новожанове»

№

27

«РК

Залізничний транспорт
24.12.2020
06:48
1

24.12.2020
13:53
2

24.12.2020
19:38
3

4

5

Філія
«Пасажирська
компанія» , ст.
БілгородДністровський
регіональної філії
«Одеська
залізниця»
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, ст.
Тернопіль
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, дільниця
Гребінка –
Ромодан

25.12.2020
04:30

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг перегін
Підстепне –
Чортомлик

25.12.2020
04:30

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Кам’янськеПасажирське –

Провідниця пасажирських вагонів працівник виробничого
підрозділу «Вагонна дільниця ст. Київ-Пасажирський»
філії «Пасажирська компанія» (ПКВЧ-1 Київ), під час
виходу з поїзда №145 Київ – Ізмаїл для здійснення висадки
й посадки пасажирів на станції, оступилася на останній
сходинці в наслідок чого впала та отримала травму лівого
плеча
Поїзд №3565 (ЧМЕ3 №6086 ТЧ-5, склад 11 вагонів, ст.
призначення Тернопіль) під час прибуття на колію №9.
Пасажирського парку смертельно травмував стороннього
чоловіка

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Інше
(Нещасний
випадок)

Затримки поїзда немає.
Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Через відключення І фідера, на пульт-табло ДСП кол. п.
Постраждалі відсутні. По
167 км з’явилась хибна зайнятість 1 ділянки віддалення по
впливу затримано
парній колії, 1 та 2 ділянок наближення непарної колії
поїзди: №2179 на 2 год.
перегону кол. п. 167 км – кол. п.172 км. На пульт-табло
04 хв., №6725 на 31 хв.,
ДСП кол. п. 172 км з’явилась хибна зайнятість 2 ділянки
№726 на 18 хв., №711 на
віддалення по непарній колії, 2 ділянка наближення парної
12 хв., №721 на 12 хв
колії перегону кол. п. 167 км – кол. п.172 км.
Постраждалі
Поїзд №9504 (ВЛ8 №1014 ТЧ-8 Дніпро, ТЧ-2 Кривий Ріг,
відсутні.Поїзд №9504
3253 т, 156 осей) зупинився на 74 км ПК8 через
затримано на 2 год. 33
спрацювання захисту в електровозі (спрацьовує БВ зі
хв. По впливу затримано
зняттям напруги), з вимогою допоміжного локомотива. Зі
поїзди: №72 на 2 год. 31
ст. Чортомлик надано допоміжні електровози о 05.20 ВЛ11
хв., №6471 на 2 год.,
№469 та о 05.58 ВЛ8 №873
№2502 на 3 год. 08 хв.
Поїзд №733 Покровськ – Київ (HRCS2 №004) зупинився на
151 км ПК6 через обледеніння контактного проводу, о
Постраждалі відсутні.
07.49 машиніст запросив допоміжний локомотив. Зі ст.
Поїзд №733 затримано
Верхівцеве о 08.40 відправлено допоміжний тепловоз
на 2 год. 46 хв.
ЧМЕ3 №2565, прибув на перегін о 09.47. Відправився поїзд
№733 з допоміжним о 09.52, прибув на ст. Воскобійня о

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Воскобійня

6

25.12.2020
03:55

7

25.12.2020
20:11

8

25.12.2020
21:35

9

25.12.2020
22:27

10

25.12.2020
06:58

10.12.

Через відключення І фідера (ПЛ-АБ) на пульт-табло ДСП
ст. Ромодан з’явилася хибна зайнятість 1 блок-ділянок
парної та непарної колій перегону. Сигнальні установки
№1 та №12 згаслі, №3 та №5 сигналізують червоним. О
Постраждалі відсутні.
Регіональна філія 05.59 відключився ІІ фідер (ПЛ-ДПР) через відключення
Затримано поїзди:
«Південна
живлення від зовнішнього електропостачання по вводу ПС №6724 на 37 хв., №19 на
залізниця», ДН-4 330
кВ
«Миргород»
через
лінію
110
кВ 41 хв., №6722 на 53 хв.,
Полтава, перегін
(Полтаваобленерго), між опорами №154-155 падіння дерева №18 на 30 хв., №2 на 29
Ромодан – Кибинці з обривом проводів. О 06.07 подано напругу в ПЛ-ДПР від хв., №125 на 41., №712
ЕЧЕ-10 Ромодан. Роботу сигнальних установок відновлено на 17 хв., №722 на 15 хв.
о 15.08. Причина: на ПЛ-АБ численні падіння
обледенівших дерев, на ПЛ-ДПР перегорілі ВВ
запобіжники в КТП-ДПР.
Регіональна філія
Постраждалі відсутні.
Поїзд №2502 (2ТЕ116 №1032 ТЧ-17 Волноваха, 4581 т, 196
«Придніпровська
Поїзд №2502 затримано
осей) зупинився через несправність тепловоза (скидання
залізниця», ДН-3
на 2 год. 10 хв. По
навантаження секції «А»). О 20.50 машиніст запросив
Запоріжжя, 316 км
впливу затримано
допоміжний локомотив. О 21.11 допоміжний локомотив
ПК3 перегону
поїзди: №2329 на 2 год.
ТЕ33АС №2011/2018 ТЧ-3 відправлено зі ст. Пологи,
Магедове – рзд.
29 хв., №6860 на 1 год.
прибув на перегін о 22:06.
327 км
06 хв.
Після прослідування поїзда №3512 (2М62У №0057 ТЧ-1
Регіональна філія
Львів, 19 вагонів, 1312 т) черговий стрілочного поста
«Львівська
Затримки поїздів немає.
виявив травмованого стороннього чоловіка, який лежав
залізниця», ДН-4
Травмовано сторонню
біля стрілочного переводу №3. Повідомлено: поліцію,
Івано-Франківськ,
особу
швидку допомогу. Потерпілого доставлено в Долинську
ст. Долина
міську лікарню
Регіональна філія
«Придніпровська Поїзд №9804 (ВЛ115м №469 ТЧ-2 Кривий Ріг) на 7 км ПК8
Затримка поїзда №9804
залізниця», ДН-2 травмував стороннього чоловіка, віком близько 50 років.
склала 35 хв. Травмовано
Кривий Ріг, перегін Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Потерпілого
сторонню особу
Новоблочна –
госпіталізовано машиною швидкої допомоги
Батуринська
Регіональна філія Поїзд №9516 (ВЛ8 №1016 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол,
Постраждалі відсутні.
«Придніпровська ТЧМ-1 Поляков та ВЛ11М6 №491 ТЧ-1, 5127 т, 224 осі)
Затримано поїзди:
залізниця», ДН-1 зупинився на головній колії №ІІ для пропуску поїзда №733, №2102 на 5 год. 45 хв.,
Дніпро, ст.
схрещення на перегоні забороняється (окатиш). О 07.11 на №9516 на 4 год. 31 хв.,
Сухачівка
колію №ІІ за поїздом №9516 прибув поїзд №2102. О 07.18
№54 на 1 год. 07 хв.,

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

машиністи поїзда №9516 повідомили про намерзання льоду
на струмоприймачах. О 08.20 ТЧМ-1 Вінник електровоза
ВЛ11М6
№491
поїзда
№9516
повідомив
про
перепалювання контактного проводу, під час стоянки, на
172 км ПК9 колії №ІІ. О 09.03 поїзд №54 (ЧС7 №287 ТЧ-8
Дніпро) прибув з зупинкою на колію №6 та повідомив про
обледеніння струмоприймачів. Надано допоміжний
електровоз ВЛ8 №1297, о 09.47 поїзд №54 відправилися. О
10.39 працівниками ЕЧК-10 Сухачівка контактну мережу
відновлено. Під поїзд №9516 надано допоміжний тепловоз
2ТЕ116 №1240. Відправився поїзд №9516 з допоміжним об
11.49. О 12.18 під поїзд №2102 надано локомотив ВЛ11М6
№495. Після пропуску поїзда №732, відправився поїзд
№2102 о 13.17.

11

12

13

23.12.2020
19:00

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, 111 км
ПК5 перегону
Чоповичі – Малин

25.12.2020
20:35

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

25.12.2020
20:55

Філія «Центр з
ремонту та
експлуатації
колійних машин»,
виробничий
структурний
підрозділ
«Полтавський
центр механізації
колійних робіт»
філії «Центр з

На зупиночній платформі «Пиріжки» електропоїздом
№6634 з повідомлення заступника поліції Малинського СВ
травмовано сторонню особу (впав на колію в міжвагонний
простір). Швидкою допомогою доставлений в РТМО м.
Малин.
Поїзд №2709 (ВЛ80т №1829 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧМ-7
Шаповалов, 23/31 вагонів, 2585 т, 216 осей) прибув на
колію №3 для пропуску поїзда №6, відправився о 20.54.
Зупинився біля вихідного світлофора «Н3» через
спрацювання автогальм. Під час огляду складу
локомотивною бригадою помічено сторонніх осіб. О 21.17
поїзд осаджено на колію №3
На території виробничого структурного підрозділу
«Полтавський центр механізації колійних робіт» сталася
пожежа в класному турному вагоні під житло (залізний,
стандартний, побудований 1982 року). Черговий
виробничого структурного підрозділу повідомив ДСНС
засобами мобільного зв’язку о 21.05. Пожежу локалізовано
о 22.50, ліквідовано в 00.26 силами підрозділів ДСНС в
Полтавській області (ДПРЧ-3 та ДПРЧ-4 м. Полтава, 12
працівників особового складу). У результаті пожежі
загинуло дві особи – машиністи ВП «Полтавський центр
механізації колійних робіт» (неробочий час): Клімко Олег

№6008 на 1 год. 05 хв.,
№42 на 28 хв., №737 на
26 хв., №6016 на 19 хв.,
№2016 на 17 хв., №6010
на 08 хв. №828 на 02 хв..

Затримки поїздів немає.
Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія
(травмування)

Постраждалі відсутні,
Після пропуску поїзда
№739, відправився поїзд
№2709 о 21.42 із
загальною затримкою на
48 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Загинуло 2 машиніста
Укрзалізниці

1-2-0 Інше
(пожежа)

26.12.2020
04:59
14

27.12.2020
03:18
15

27.12.2020
03:58
16

17

27.12.2020
10:20

ремонту та
експлуатації
колійних машин»
АТ «Укрзалізниця»
(перегін ПолтаваПівденна –
Селещина,
зупиночна
платформа
«Копили»
регіональної філії
«Південна
залізниця», селище
Копили, вул.
Горького №70Д)
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Коржівці –
Деражня
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Кабанне –
Кремінне.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро,
Верхньодніпровськ
– Воскобійня
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін

Борисович, 1973 р.н. та Білоконь Віктор Васильович, 1973
р.н. Площа пожежі склала 50 м². Пошкоджено внутрішнє
обладнання вагона, стеля, стіни та підлога, віконні рами.

Поїзд №3124 (ВЛ80к №635 ТЧ-3 Козятин, 4222 т, 228 осей)
зупинився на 1190 км ПК1 за показанням пристрою КТСМ
«Тривога 2, Б» у 6 рух. од., 1 вісь, права сторона, вагон
№59335174 (Україна, КР – 11.12.2020 ВЧД Шепетівка).
Після огляду ТЧМ, відправився о 05.22. Прибув на ст.
Деражня о 05.38, вагон відчеплено, відправився о 06.48.
Поїзд №45 Ужгород – Лисичанськ (ТЕП70 №0174 ТЧ-3
Основа, ТЧ-15 Куп`янськ) на 910 км ПК4 застосував
екстрене гальмування для попередження наїзду на
чоловіка, який сидів на лівій рейковій нитці, на сигнали
підвищеної гучності не реагував. Наїзд не попереджено,
смертельно травмовано стороннього чоловіка
Поїзду №252 Миколаїв – Харків (ЧС7 №111 ТЧ-2 Харків)
сигнальні установки №6 та №4 сигналізують червоним.
Причина: сторонніми особами при спробі викрадення
дросель-трансформаторів на 136 км ПК8 біля с.у. №4,
разобладнано ДТ-0,6-1000 та ДТ-0,2-1000, пошкоджено: ДТ
перемички – 4 шт. (довгі – 2 шт., короткі – 2 шт.), кабель
СБПУ 3х1 – 2 шт.
На регульованому переїзді 93 км ПК4 (без чергового), при
справно працюючій переїзній сигналізації, сталося
зіткнення поїзда №3605 (2М62У №348 ТЧ-4 Жмеринка) з
легковим автомобілем ВАЗ-2107. Унаслідок зіткнення

Затримано поїзд № 3124
на на 2 год. 16 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №45 затримано,
Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримано поїзди: №252
на 11 хв., №3704 на 49
хв., №9502 на 45 хв.,
№2158 на 44 хв., №2802
на 44 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Водій легкового
автомобіля отримав
травми. Затримка поїзда
№3605 склала 1 год. 40

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

27.12.2020
14:00
18

28.12.2020
07:10
19

20

28.12.2020
12:55

Холонівська –
Уладівка
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Ромодан
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Східна, на балансі
ПАО «Арселор
Міттал Кривий
Ріг».
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Долинська
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
ст. Христинівка

21

28.12.2020
06:20

22

28.12.2020

Регіональна філія

травмованого водія госпіталізовано у лікарню з травмою
голови
Машиніст поїзда №6544 Ромни – Ромодан (ТЕП70 №046), в
кривій ділянці колії, біля вхідної стрілки №52 Південного
парку, при швидкості 30 км/год., застосував екстрене
гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який
знаходився в габариті рухомого складу та на сигнали
підвищеної гучності не реагував. Наїзду попередити не
вдалося, смертельно травмовано стороннього чоловіка
Під час відправлення поїзда №3606 (ВЛ8 №993, ВЛ8 №235
ТЧМ-2 Гавришко ТЧ-2 Кривий Ріг) на стрілочному
переводі №10 сталося сходження з 6 по 12 за напрямком
руху завантажених залізорудним концентратом вагонів (всі
– Україна): №№67898940, 68448059, 63717466, 63262687,
63404727, 60677101, 63717565.
Поїзд №2901 (2ТЕ10УТ №0017 ТЧ-8 Миколаїв Вантажний)
під час відправлення з 8 колії зупинено працівниками
ВЧДЕ-7 через тримання гальм у вагоні №95377917
(Україна). Поїзд осаджено на 8 колію, вагон відчеплено.
Через закінчення робочого часу локомотивну бригаду
направлено на відпочинок, тепловоз відчеплено.
У побутовому приміщенні ливарного цеху ТЧ-6 ВП
«Локомотивне депо Христинівка» машиніст Гончаренко
В.В. виявив загорання, про що доповів черговому по депо,
о 06.25 повідомлено чергову частину ДСНС у м.
Христинівка. О 06.50 на місце події прибули працівники
ДСНС та пожежний автомобіль АЦ40, держ. номер 9349Ч1. Пожежу ліквідовано о 07.57. Пожежею пошкоджено
вікно, шафа, підлога, збитки встановлюються. Побутове
двоповерхове приміщення ливарної дільниці площею 18,6
м2 розташоване на 2 поверсі будівлі віяльного депо №2,
загальна площа будівлі 525,9 м2, 1890 року побудови.
Стіни цегляні, міжповерхове перекриття дерев’яне, дах
односкатний виконаний із залізобетонних плит, покритих
руберойдом
Під час руху поїзда №6004 Фенольна – Лиман –

хв
Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримка поїзда склала
1 год. 40 хв. По впливу
затримано поїзд №3056
на 1 год. 27 хв

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(схід рухомого
складу)

Постраждалі відсутні.
Затримка поїзда №2901
складає більше 2 годин.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Інше
(пожежа)

Поїзд №6004

1-0-0 Втручання

20:30

23

24

25

26

29.12.20201
0:50

29.12.20201
7:15

29.12.2020
22:14

30.12.2020
11:25

«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Лиман

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Кременчук.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Кобижча –
Бобровиця
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка,
одноколійний
перегін Колійний
пост 22 км –
Колійний пост
28 км дільниці
Кропивницька –
Осикувата
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1

Святогірськ (ЕР2Т №7141 РПЧ-3 Лиман, РПЧМ-3
Малюченко) сторонніми особами, камінням розбито скло у
вагоні №02. Унаслідок чого отримав розсічену рану
обличчя пасажир. Повідомлено: швидку допомогу,
поліцію. О 20.55 поїзд №6004 прибув на ст. Форпостна для
надання медичної допомоги працівниками швидкої. Після
надання допомоги, пасажир від госпіталізації відмовився.
О 21.40 прибули працівники поліції та забрали
травмованого пасажира для оформлення протоколу і
з’ясування обставин. О 22.02
Провідник пасажирських вагонів На пульт-табло ДСП
з’явилась індикація несправності переїзної сигналізації на
переїзді 256 км ПК3 (без чергового). Перший поїзд №9517
прослідував о 10.55. Причина: обрив кабельної жили ЧВ в
колі сповіщення закриття переїзду. Кабель укладено 2011
році, глибина залягання - 0,9 м, прокладений у ґрунті.
Усунено о 15.19, шляхом заміни зазначеної жили на
запасну. Переїзні пристрої перевірені, працюють справно

відправився із
затримкою на 1 год. 19
хв.

в діяльність

Постраждалі відсутні.
Затримок поїздів немає

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6923 Ніжин – Київ (ЕР9м №552 РПЧ-8 Фастів,
РПЧМ-8) під час відправлення від зупиночної платформи
(767 км ПК6) зупинився через зрив стоп-крана пасажирами.
Оглядом виявлено смертельно травмованого стороннього
чоловіка похилого віку

Травмовано сторонню
особу. Поїзд №6923
затримано

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд №2652 (ВЛ80Т №1424 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧМ
Курінний ТЧ-4 Помічна, вага 1603 т, 0/69 вагонів)
зупинився на 25 км ПК2 через спрацювання автогальм.
Оглядом помічником машиніста виявлено саморозчеплення
автозчепів між 67 та 68 вагонами №60460144 (Україна) та
№56226277(Україна). При спробі з’єднання, автозчепи не
з’єднались. Зі ст. Кропивницька о 23.35 надано електровоз
ВЛ80Т №1498 (ТЧМ-4 Тягаєнко), в 00.48 два вагони
виведено з перегону на ст. Кропивницька

Постраждалі відсутні.
Поїзд №2652
відправився в 00.24 із
затримкою на 2 год. 10
хв. По впливу затримано
поїзди: №1617 на 2 год.
30 хв., №1621 на 1 год.
40 хв., №9523 на 40 хв.,
№2602 на 25 хв., №2604
на 25 хв.

1-0-0 Інцидент

Під час руху поїзда №828 Київ –Бориспіль-Аеропорт
(PESА №005) на колії №II, в районі стрілочних переводів
№112, №120 сталося сходження першої та другої колісної

Постраждалі відсутні,
Затримки поїздів не має

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Київ, ст. Дарниця

30.12.2020
21:42

27

30.12.2020
23:25

28

31.12.2020
07:14
29

31.12.2020
13:05
30

31

31.12.2020
11:00

пари дизель-поїзда, з порушенням габариту по четвертій
колії. На місце події виїхала комісія регіональної філії та
АТ «Укрзалізниця»
Регіональна філія Поїзд №3526 (ДЕ1 №027 ТЧ-1 Лиман, 1821 т, 240 осей) під
«Донецька
час відправлення з колії №VI зупинився через спрацювання
залізниця», ДН-2 гальм.
Оглядом
працівником
ВЧД
виявлено
Лиман, ст.
саморозчеплення між 26, 27 та 28 за напрямком руху
Затримано поїзди:
Сіверськ
вагонами, відповідно: №64021504, №62959184, №56143365
№3526 на 40 хв.
(приналежності Україна, порожні піввагони) та помічено
групу сторонніх осіб (підлітки), які зникли в невідомому
напрямку. Після з’єднання вагонів та проби гальм,
відправився поїзд №3526 о 22.22 із затримкою.
Регіональна філія Поїзд №8901 (ЧМЕ3 №5561, 213 т, 12 осей) зупинився на
«Одеська
250 км ПК7 через збиття планки нижньої негабаритності на
залізниця», ДН-2 переїзді 256 км ПК4. Оглядом локомотивною бригадою та
ім. Т. Шевченка,
супроводжуючим у хвостовому моторному вагоні дизельперегін Сигнаївка – поїзда Д1 №713-3 РПЧ-6 Христинівка (прямував в Затримано поїзд № 8901
Шпола.
недіючому стані в РПЧ-6 Христинівка для проведення
на на 3 год. По впливу
ремонту, супроводжуючий помічник машиніста дизель- затримано поїзд №4832
поїздів) виявлено провисання редуктора другої колісної
на 1 год. 05 хв.
пари. Викликано ремонтну бригаду, яка прибула на місце
(на автомобілі) о 02.10. Після часткового усунення
несправності, поїзд №8901 прибув на колію №2 ст. Шпола
о 02.32 із затримкою
Регіональна філія Машиніст поїзда №6603 (ВЛ40у №1412-1 ТЧ-2 Подільськ)
«Одеська
на 137 км ПК10, при швидкості 80 км/год., застосував
Смертельно травмовано
залізниця», ДН-1 екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка,
сторонню особу.
Одеса, перегін
який переходив колію перед поїздом та на сигнали
Затримка поїзда склала 1
Первомайськ-на- підвищеної гучності не реагував. Через незначну відстань
год. 51 хв
Бузі – Кінецьпіль наїзд попередити не вдалося, смертельно травмовано
стороннього чоловіка
Регіональна філія Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
«Південно-Західна Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників О 14.30 роботу вокзалів
залізниця», ДН-1 евакуйовано
відновлено, вибухових
Київ, ст. Київпристроїв не виявлено
Пасажирський
Регіональна філія На переїзді 946 км не працює прямий зв’язок чергового по
Затримок руху поїздів
«Південно-Західна переїзду з ДСП ст. Попільня та ДСП ст. Кожанка. Перший
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-0 Інцидент

залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Кожанка –
Попільня
31.12.2020
17:35
32

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

поїзд №779 прослідував даний переїзд об 11.22. Причина –
заниження ізоляції 5 пари відпаю магістрального кабелю
ТДСБ 12х4, через тріщину свинцевої оболонки кабелю біля
фланця трійникової муфти. Після заміни трійникової
муфти, несправність усунуто о 15.53.
При виконанні маневрової роботи, по переїзду одиночного
тепловоза ЧМЕ3 №4984 з колії №12 на колію №26
Сортувально-відправного парку, допущено розріз стрілки
№621.

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Інцидент

