Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 26.06.2020 по 03.07.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
1
Не з вини:
3
0
2
ВСЬОГО:
4
0
3
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
1
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
0
1
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
1
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
9
4
4
- наїзди на
8
4
4
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
11
0
0
ВСЬОГО:
20
4
4
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

1

26.06.2020
15:40

На проспекті
Гагаріна у м. Дніпрі.

2

26.06.2020
10:20

На вул. Академіка
Проскури
у м. Харкові

3

30.06.2020
09:15

На вул.Злуки
у м.Тернополі

4

30.06.2020
10:05

На Крюківському
мосту у м
Кременчуці,
Полтавська обл.

1

26.06.2020
18:45

На проїзді
Рогатинський,
у м. Харкові

4

0

0

1

0

0

2

0

1

7

0

0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса РУТА 25, ліцензований, здійснюючи
перевезення пасажирів по міському маршруту № 101а,
допустив
зіткнення
з
легковим
автомобілем
VOKSWAGEN.
Водій
легкового
автомобіля Ford Tranzit
допустив
зіткнення з автобусом БАЗ А.079.14, водій якого
здійснював висадку пасажирів на зупинці. У салоні
автобуса знаходилось 7 пасажирів.
Водій легкового автомобіля KIA CERATO, не врахувавши
дорожньої обстановки, допустивзіткнення з легковомим
автомобілем таксі CHEVROLET AVEO, водій якого
здійснював перевезення одного пасажира.
Водій легкового автомобіля Фольксваген не вибрав
безпечного інтервалу та допустив зіткненя з автобусом
РУТА-25 СПГ, водій якого здійснював перевезення
пасажирів за міським маршрутом
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Ford-Fiesta не дотримався
безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з
трамваєм TАТРA-T3, водій якого здійснював перевезення
40 пасажирів за міським маршрутом № 20 «РК Победа –
Південний вокзал»

2
Залізничний транспорт

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Пасажирка автобуса
отримала травму.

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Два пасажири автобуса
отримали травми.

1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

26.06.2020
Регіональна філія
17:10
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Користівка
1

27.06.2020
01:22

2

27.06.2020
01.11
3

27.06.2020
09.09
4

24.06.2020
01.12
5

6

27.06.2020
19.57

Поїзд №9519 (ВЛ80т №1969) прибув на колію №8, після
чого машиніст надав повідомлення про неможливість
подальшого слідування з поїздом через несправність
електровоза. Електровоз ВЛ80т №1969 резервом
відправлено в ТЧ-6 Кременчук. Пробіги електровоза ВЛ80т
№1969: від початку експлуатації 4788052 км, 30.06.1976;
КР-1 - 265858 км, 16.01.2018; ПР-2 - 45875 км, 12.01.2020;
ПР-1 - 9097 км, 22.05.2020; ТО-2 - 23.06.2020 о 23.30 в ТЧ-6
Кременчук
Регіональна філія
Поїзду №2771 (ВЛ80т №1802 ТЧ-7 Знам'янка) прохідний
«Одеська залізниця», світлофор №3 сигналізує червоним вогнем, прохідний
ДН-1 Одеса, перегін світлофор №1 погаслий, відкрито двері його релейної
Бандурка –
шафи. Оглядом місця події виявлено викрадення
Підгородна
сторонніми особами 12 приладів СЦБ, а саме:
трансформатори типу СОБС-2А – 1 шт., ПРТА – 1 шт.,
перетворювач частоти типу ПЧ-50/25 – 1 шт., реле типу
АОШ2- 180/0,45 – 3 шт., АНШ2-1600 – 3 шт., АНШН2-760
– 2 шт., АСШ2-220 – 1 шт.
Регіональна філія
Поїзд №4581 (ВЛ80т №1855) зупинився на 193 км ПК10
«Південна
через заклинювання колісних пар в тепловозі ЧМЕ3 №3727
залізниця», ДН-4
(власник «Полтавський ГЗК»), що прямував в холодному
Полтава, перегін
стані за електровозом. Рух непарних поїздів здійснюється
Ліщинівка –
по парній неправильній колії.
Кобеляки
Регіональна філія
Після відправлення поїзда №6405 Дніпро-Лоцманська –
«Придніпровська
Апостолове (2ТЕ116 №1457 ТЧ-4 Пологи) із колії №II,
залізниця», ДН-1
черговою по станції у між колії виявлено стороннього
Дніпро, ст. Сурське. чоловіка із травмою лівої руки, який запізнюючись на
поїзд переліз під вагоном. Постраждалого доставлено до
Дніпровської міської лікарні №16.
Регіональна філія
Поїзд №2755 (ВЛ80к №116) зупинився за показанням
«Південнопристрою КТСМ «Тривога 1, Б» у 22 рух. од., 3 вісь, права
Західна залізниця», сторона, вагон №97127385 (Україна). Оглядом ТЧМ нагрів
ДН-3 Жмеринка, ст. букси підтверджено, заявлено відчеплення вагона. Вагон
Деражня.
відчеплено. Відправився поїзд №2755 о 19.00.
Регіональна філія
Поїзд №6525 Харків – Гаврилівка (ЕР2Р №7036) затримано
«Південна залізниця на 59 хв. через бійку сторонніх осіб у 7 вагоні №703607.
», ДН-2 Харків, ст. Після прибуття поліції, порушників правопорядку знято з

Поїзд №9519 затримано
більше 2 годин

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди:
№2771 на 36 хв., №2773
на 20 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримки уточнюються

1-0-0 Інцидент

Травмовано
стороннього чоловіка.
Затримки поїздів немає.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд №2755 затримано
на 2 год. 35 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6225 затримано
на 59 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Бірки.

7

8

28.06.2020
Регіональна філія
04.19
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Сахарна.

Поїзд №8902 (ЧМЕ3 №5548 ТЧ-8 Миколаїв) зупинився на
другій колії через несправність локомотива з вимогою
допоміжного. Зі ст. Долинська надано локомотив ТЕП70
№156. Відправився поїзд о 06.35 із затримкою на 2 год. 16
хв.
28.06.2020
Регіональна філія
Поїзд №2643 (ВЛ80Т №1415) зупинився на 78 км
19.48
«Одеська залізниця», одноколійного перегону за показанням пристрою контролю
ДН-3 Знам’янка,
«Тривога-2» у 30 рух. од., 3 вісь, права сторона, вагон
перегін Колійний
№63663264. На ст. Бобринець прибув о 20.37. Після огляду
пост 82 км –
працівниками ВЧД поїзд відправлено о 20.57 до ст.
Бобринець
Кропивницька для відчеплення вагона.

28.06.2020
23.05
9

29.06.2020
06:15
10

12

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Великий
Кучурів – ЧернівціПівденна
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Підзамче – Підбірці
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст.
Індустріальна

Поїзд №3528 (2ТЕ10м №2747 ТЧ-13 Чернівці) на 282 км
ПК8 смертельно травмував стороннього чоловіка (Поїзд
затримано на 1 год. 58 хв

Поїзд №744 Львів – Дарниця (HRCS2 №010) зупинився на
1469 км ПК1 через злам струмоприймача першої групи
вагону №02. О 07.14 працівниками ЕЧК-1 Львів
струмоприймач ув’язано. Відправився поїзд №744
самостійно о 07.21

час виконання маневрової роботи локомотивом вперед
ЧМЕ3 №1238 ТЧ-10 Харків з подавання групи із 5
вантажних вагонів на стрілочному переводі №311 під’їзної
колії ТОВ «ТЕХНОПАРК «Є 14» (на балансі власника)
сталося сходження 4 за напрямком руху вагона №60225406
(Україна, вантаж - щебінь) – двома колісними парами
другого візка.
29.06.2020
Регіональна філія
Поїзд 2845 (ВЛ80Т №1491 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧ-4 Помічна,
11:29
«Одеська залізниця», 4711 т, 204 осі) зупинився на 1077 км ПК5 непарної колії
ДН-3 Знам’янка
через саморозчеплення автозчепів між локомотивом та
перегін Людмилівка першим за напрямком руху вагоном №55574511 (Росія, ДР
29.06.2020
06:30

11

поїзда.
Поїзд №8902 затримано
на 2 год. 16 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда №2643
склала 1 год. 10 хв. По
впливу затримано
поїзди: №6042 на 1 год.
30 хв., №6043 на 1 год.
20 хв., №9505 на 1 год.
10 хв., №2646 на 1 год.,
№1623 на 1 год.

1-0-0 Інцидент

смертельно травмував
стороннього чоловіка
(Хорда Іван, 1976 р.н.,
житель с. Волока,
Глибоцький р-н.,
Чернівецька обл.).

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Поїзд затримано на 01
год. 06 хв

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Інцидент

29.06.2020
16:38

13

30.06.2020
06.47
14

30.06.2020
06.59
15

30.06.2020
09.45
16

17

30.06.2020

– колійний пост 1090 – 19.06.2020 ТOВ «KBPЗ «HOBOTPAHC» Росія), з
км.
утворенням розриву 1000 м між локомотивом та вагоном.
Після з’єднання локомотива з вагонами, відправився поїзд
№2845 о 12.03, ст. Кавуни прослідував о 12.27 із
затримкою на 40 хв. По впливу затримано поїзди: №9507
на 30 хв., №2313 на 23 хв. Причина з’ясовується. Випадок
розслідується.
Регіональна філія
На регульованому переїзді 222 км +70 м (без чергового, 3
«Придніпровська
категорії), при справно працюючій переїзній світловій і
залізниця», ДН-1
звуковій сигналізації, сталося зіткнення поїзда №4832
Дніпро, перегін
(ЧМЕ3 №1646 ТЧ-8 Дніпро, 214 т, 24 осі) при швидкості
Постраждалі відсутні.
Сурське –
руху 50 км/год з приватним легковим автомобілем Поїзд №4832 затримано
Зустрічний
«Москвич-412». В локомотиві пошкоджено важіль
на 1 год. 58 хв.
розчеплення автозчепного пристрою та валик підйомника
автозчепу, в автомобілі задня частина кузова. Потерпілих
та вини філії немає.
Регіональна філія
Поїзд №712 Київ – Костянтинівка (НRCS2 №007, УЗШКМ
Смертельно травмовано
«Південно-Західна Кривобок) на 33 км ПК10 смертельно травмував сторонню
сторонню особу. Поїзд
залізниця», ДН-1
жінку похилого віку.
№712 затримано на 1
Київ, перегін
год. 11 хв. По впливу
Бориспіль –
затримано поїзди: №6807
Баришівка.
на 15 хв., №722 на 07 хв.
Регіональна філія
Поїзд №298 Київ – Херсон (ЧС2 №456 ТЧ-2 Кривий Ріг)
«Придніпровська
зупинився на вихідних стрілках через саморозчеплення
залізниця», ДН-2
автозчепів між локомотивом та першим за напрямком руху Поїзд № 298 затримано
Кривий Ріг, ст.
вагоном №01/033-11719 (приписки - ПКВЧ-1 Київ, КР-1 –
на 12 хв.
Мусіївка.
21.05.2019 ПКВЧД-10 Гребінка, ТО-3 – 14.05.2020 ПКВЧД1 Київ). Після з’єднання локомотива з вагонами,
відправився поїзд №298 о 07.11.
Регіональна філія
Під час комерційного огляду поїзда №3604 (прибув о
«Одеська залізниця», 07.20) працівниками ПКО виявлено протікання вантажу,
ДН-4 Херсон, ст.
інтенсивністю 5 крапель/хв., зі зварного шва у вагоні
Миколаїв.
№74202136 (Україна, вантаж – паливо дизельне, АК – 315,
Затримок поїздів не має.
ООН – 1202, клас небезпеки – 3, ст. відправлення
Миколаїв-Вантажний, ст. призначення Одеса-Західна).
Вагон відчеплено для перевантаження вантажу в інший
вагон та проведення контрольного зважування.
Регіональна філія
Поїзд №6015 Козача Лопань – Харків-Пас. (ЕР2Р №7071)
Затримано поїзди: №

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварійна
ситуація

1-0-0 Втручання в

12.03

«Південна залізниця
», ДН-2 Харків, ст.
Дергачі.

30.06.2020
15.33

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Кам’янське –
Балівка.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»
ДН-3 Знам’янка,
перегін Цибулеве –
Чорноліська.

18

20

21

22

Поїзд №2202 (ВЛ80т №1257 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧМ-7
Дьяченко, 200 осей, 4633т) зупинився на 279 км ПК5 через
несправність локомотива. О 18.10 ТЧМ надав вимогу на
допоміжний. О 18.29 зі ст. Цибулеве надано допоміжний
локомотив ВЛ80т №1275, ТЧМ-7 Мироненко. Відправився
поїзд №2202 о 19.17 з поверненням на ст. Цибулеве о 19.41.

6015 на 41 хв.

діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№2812 затримано на 45
хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда №2202
складає більше 2 год.
Повпливу затримано
поїзди: №2704 на 2 год.
20 хв., №9508 на 1 год.
40 хв., №2834 на 20 хв.,
№768 на 19 хв., №6508
на 19 хв.
30.06.2020
Регіональна філія
Відсутня напруга в контактній мережі. О 18.41 перегін По впливу затримано
18.21
«Південна залізниця закритий рух для ЕПС. Зі ст. Полтава-Київська викликана поїзди: №8509 на 2 год.
», ДН-4 Полтава,
дрезина ЕЧК-9. О 19.55 живлення відновлено. Причина – 10 хв., №6728 на 2 год.
перегін Супрунівка – механічний розрив несущого тросу
02 хв., №3477 на 2 год.,
колійний пост 311
№711 на 27 хв., №6727
км.
на 13 хв., №721 на 06 хв.
30.06.2020
Регіональна філія
Поїзд №1188 (ДЕ1 №29 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол,
20.03
«Придніпровська
ТЧМ-1 Ріпа) застосував екстрене гальмування, із зупинкою
Травмовано сторонню
залізниця», ДН-1
на 116 км ПК5 (200 метрів від поста «А») для запобігання
жінку. Поїзд № 1188
Дніпро, ст.
наїзду на жінку. Травмовано в неробочий час оператора
затримано на 52 хв. По
Верхівцеве.
вагонного господарства Потерпілу з відкритою черепновпливу затримано поїзд
мозковою травмою, струсом мозку та забоями голені
№2818 на 51 хв.
правої
ноги
госпіталізовано
до
лікарні
м.
Верхньодніпровськ.
01.07.2020
Регіональна філія
Поїзд №6724 Миронівка – Київ (ЕР9м №505) на 85 км ПК6
08.50
«Південно-Західна смертельно травмував стороннього чоловіка, віком 50 – 60
смертельно травмував
залізниця», ДН-1
років, який сидів на правій рейковій нитці за напрямком
стороннього чоловіка,
Київ, перегін Галине руху поїзда в кривій ділянці колії, на сигнали великої
віком 50 – 60 років
– Кагарлик
гучності не реагував. Відправився поїзд №6724 о 09.07 із
затримкою на 17 хв
30.06.2020
17.25
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відправився із затримкою на 41 хв. через виклик
працівників поліції для усунення порушень карантинного
режиму пасажирами. По прибуттю поліції порушення
усунуто.
Поїзд №2812 (ВЛ11М/6 №506 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) на 52 км
ПК8 смертельно травмував сторонню жінку (на вигляд 3040 років).

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

23

24

25

26

27

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Рівне
01.07.2020
Регіональна філія
19.03
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Людмилівка

Поїзд №9513 (ВЛ80т №1493 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-14
Здолбунів) на 235 км ПК6 травмував стороннього чоловіка.
Потерпілого машиною швидкої допомоги доставлено до
лікарні м. Рівне.
Поїзд №9507 (ВЛ80т №1418) зупинився через несправність
локомотива. О 19.37 машиніст повідомив про
неможливість подальшого слідування локомотива в складі
поїзда. О 20.30 надано інший локомотив ВЛ80т №1278 зі
ст. Помічна.
01.07.2020
Регіональна філія
Секція стрілочного переводу №9/11 сигналізує хибну
23.32«Одеська залізниця», зайнятість через зняття сторонніми особами накладок Р-65
02.44
ДН-3 Знам’янка, кол. – 20 шт., які знайдено на місці. О 02.44 несправність
п. 127 км
усунуто.
02.07.2020
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи у моторвагонному
12:00
«Південно-Західна депо Чернігів РПЧ-10 на 101 колії (мийка вагонів) отримав
залізниця», ДН-1
незначну травму голови помічник машиніста Купрієнко
Київ, ст. Чернігів
С.В., на посаді 1,5 року. Надано першу допомогу, від
госпіталізації відмовився.
02.07.2020
Регіональна філія
Поїзд №2472 (ВЛ80т №1452) на 12 км ПК6 застосував
21:27
«Південно-Західна екстрене гальмування для попередження наїзду на
залізниця», ДН-1
стороннього чоловіка, який лежав на колії. Наїзд не
Київ, ст. Почайна
попереджено
01.07.2020
16.06

Відправився поїзд
№9513 о 18.30 із
затримкою на 2 год. 24
хв.
Поїзд №9507
відправився о 22.25 із
затримкою на 3 год. 22
хв. По впливу затримано
поїзд №6161 на 52 хв

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

По впливу затримано
поїзди: №2286 на 2 год.
30 хв., №2288 на 10 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

Травмовано працівника.
Затримка поїзда склала
16 хв.

1-0-1 Інше
(Нещасний
випадок на
виробництві)

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія
травмування

