Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 20.12.2018 по 29.12.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
16
1
12
2
28
3

Травмовані
45
29
74

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
3
0
6
0
9
0

Травмовані
3
1
4

Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
1
0
9
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
0
9

Катастрофи
Аварії:
- наїзди на сторонніх
осіб
- пожежі
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
23
12

Травмовано
0
6

18
0

12
0

6
0

5

0

0

9
32

0
12

0
6

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

1

Дата і час
скоєння
подій
19.12.2018
12:10

На вул. 200 років
Херсона
у м. Херсоні

19.12.2018
22:00

На вул. ГвардійцівШиронінців,
у м. Харкові

19.12.2018
21:36

На 324 км автодороги
М-18 «Харків –
Сімферополь»,
Запорізької області

21.12.2018
06:55

Поблизу села Плюти
Обухівський району,
Київської області

20.12.2018
12:25

В с. Чорнобаївка,
Білозерського району,
Херсонської області

2

3

4

5

Місце скоєння
подій

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

7

0

0

3

0

0

0
10

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Під час здійснення перевезення 14 пасажирів за міським
маршрутом № 14 «м.к.р. Таврійський – ТРЦ Фабрика»
в салоні автобуса БАЗ-22154, відбулось падіння пасажира,
яка стояла та не трималась за поручні
Водій автобуса I-ВAН-A-07A1, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 152-е «вул. Барабашова
(коло тролейбуса) – Аеропорт», не дотримався безпечної
дистанції та швидкості руху допустив зіткнення з легковим
автомобілем ВАЗ-21011
Водій
легкового
автомобіля
Форд-Транзіт,
здійснюючи перевезення 7 пасажирів на замовлення, не
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив наїзд на
вантажний
автомобіль
Рено-Магнум-АЕ-420,
з
напівпричепом Шмітц, який зупинився на проїзній частині
унаслідок виїзду тягача за межі проїзної частини
Водій автобуса Стрий-Авто А-07562, здійснюючи
перевезення 25 пасажирів за приміським маршрутом
загального користування № 313 «м. Українка – м. Київ», не
впорався з керуванням через та допустив перекидання
автобуса на лівий бік
Водій автобуса БАЗ-А.092, рухаючись без пасажирів не за
маршрутом, допустив наїзд на пішохода, який здійснював
перехід по пішохідному переходу, на заборонений
(червоний) сигнал світлофора

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Пасажир отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

7 пасажирів легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-7 З вини

8 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-8 Звини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

21.12.2018
20:45
6

21.12.2018
09:00
7

8

21.12.2018
08:30

21.12.2018
20:10
9

21.12.2018
16:40
10

22.12.2018
14:30
11

22.12.2018
10:05
12

13

22.12.2018
16:30

На проспекті Леся
Курбаса
у м. Києві

Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц-А150 не
Водій легкового
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і
автомобіля отримав
допустив зіткнення з автобусом МАЗ-103, водій якого травму, а його пасажир
здійснював перевезення 20 пасажирів за міським від отриманих травм
маршрутом № 9
загинув на місці
пригоди
На вул. Європейській Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 17
1 пасажир автобуса
у м. Полтава
пасажирів за міським маршрутом № 33, не надав переваги у Рута отримав травму
русі та допустив зіткнення з автобусом МАН-НЛ-222, водій та був доставлений до
якого здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
лікарні
маршрутом № 47
На 405 км автодороги Автобус MAН-34-G3223, здійснюючи перевезення 21 Постраждалі відсутні
Київ – Одеса,
пасажира за міжобласним маршрутом «Одеса – Київ»,
Одеської області
внаслідок погодних умов (туман, ожеледь), не впорався з
керуванням та допустив перекидання автобуса на правий бік
На перехресті вулиць Водій автобуса І-Ван, здійснюючи перевезення 26 пасажирів
Пішохід отримав
Блюхера та Гвардійців за міським маршрутом № 263, допустив наїзд на пішохода,
травму та був
Широнівців
який у стані алкогольного сп’яніння раптово вийшов на доставлений до лікарні
у м. Харкові
проїжджу частину дороги у невстановленому для цього
місці
В с. Чмикос
Водій
автобуса
Mерседес-Бенц-313,
здійснюючи 10 пасажирів автобуса
Любомильського
перевезення 16 пасажирів за маршрутом «Нововолинськ –
отримали травми
району,
санаторій Лісова Пісня», не впорався з керуванням, з’їхав у
Волинської області кювет (по ходу руху), де допустив перекидання
транспортного засобу
На 29 км автодороги Водій трактора МТЗ-82, виїжджаючи з лісу, не надав
Водії обох
Р-01 Київ – Обухів
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом транспортних засобів
Київської області
БАЗ-079.25, водій якого здійснював перевезення 28
та ще 3 пасажири
пасажирів за регулярним внутрішньо обласним маршрутом
автобуса отримали
«Київ – Обухів»
травми
На 133 км автодороги Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц не дотримався Постраждалі відсутні
Н-22 Устилуг – Луцьк безпечної дистанції та швидкості руху і допустив зіткнення
– Рівне
з автобусом Мерседес-Бенц, водій якого здійснював
Рівненської області перевезення 10 пасажирів за регулярним міжобласним
маршрутом «Рівне – Луцьк»
На 119 км автодороги Водій легкового автомобіля Сітроєн-Берлінго не впорався з
Водій легкового
Київ – Ковель біля
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
автомобіля отримав
с. Шевченково
зіткнення з автобусом Фольксваген-ЛТ-46, водій якого
травму та був
Житомирської
здійснював перевезення 14 пасажирів за регулярним доставлений до лікарні

1-1-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-10 З вини

1-0-5 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

області

14

23.12.2018
20:30

23.12.2018
07:50
15

24.12.2018
08:07
16

24.12.2018
07:30
17

18

25.12.2018
02:55

25.12.2018
16:15
19

20

25.12.2018
16:30

маршрутом Київ – Лугини.

На вул. Незалежності, Водій автобуса Богдан-А092.12 не вибрав безпечної
Пішохід загинув
в с. Ярославка,
швидкості руху, та допустив наїзд на пішохода, який
Чернігівської області рухався попутному напрямку руху. Автобус Богдан, має
ліцензію термін дії необмежений
На 190 км. + 800м,
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-311,
здійснюючи 9 пасажирів автобуса
а/д.Р-60 «Кролівець- нерегулярні перевезення 16 пасажирів за міжобласним
отримали травми
Конотоп-Ромнимаршрутом «Київ – Суми», не вибрав безпечної швидкості,
Пирятин»,
не врахував дорожньої обстановки, не впорався з
у с. Красне,
керуванням та допустив перекидання автобуса на лівий бік
Чорнухинського
району,
Полтавської області
На 367 км. автодороги Водій легкового автомобіля Форд-Транзіт не вибрав 4 пасажири легкового
М-12 «Стрий –
безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, автомобіля отримали
Тернопіль –
де допустив зіткнення з автобусом Ванхул-917-SU 3460,
травми
Кропивницький водій якого здійснював перевезення одного пасажира за
Знам’янка,
міжнародним маршрутом «Одеса – Барі» (Італія)
у с. Лукашівка,
Вінницької області
На перехресті вулиць Водій легкового автомобіля Форд-Скорпіо не надав
Водій легкового
Уральської та
переваги у русі, виїхав на перехрестя на заборонений сигнал автомобіля та пасажир
Чечеріна
світлофора, де допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079,
автобуса отримали
у м. Дніпрі
водій якого здійснював перевезення 17 пасажирів за міським
травми
маршрутом №87 Б
На автодорозі М-07
Під час руху автобуса Неоплан, водій якого здійснював Постраждалі відсутні
у с. Мар’янівка
перевезення 7 пасажирів за регулярним міжнародним
Волинської області маршрутом «Київ – Варшава» відбулося самозагорання
транспортного засобу
На 26 км автодороги Водій вантажного автомобіля ДАФ-85 не дотримався 6 пасажирів автобуса
М-03 Київ – Харків
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
отримали травми
біля с. Щасливе
з автобусом БАЗ-А079.52-10, водій якого здійснював
різних ступенів
Київської області
перевезення 26 пасажирів за регулярним маршрутом «Київ –
тяжкості та були
Бориспіль»
доставлені до лікарні
На вул.
Водій автобуса Рута-ПЕ25, здійснюючи перевезення 10 Постраждалі відсутні
Петропавлівська,
пасажирів за регулярним міським маршрутом «м. Суми № 3
у м. Суми
- «Аеропорт-Героїв Крут», не впорався з керуванням та
допустив зіткнення з легковим автомобілем, який стояв на

1-1-0 З вини

1-0-9 З вини

1-0-4 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0
Самозагорання
1-0-6 Не з вини

1-0-0 З вини

узбіччі

21

22

26.12.2018
07:00
26.12.2018
08:30

26.12.2018
15:31
23

На Бериславське
шосе,
у м. Херсоні
На проспекті
Перемоги,
у м. Маріуполі,
Донецької області
На 17 км + 150 м
автодороги Львів –
Шигені,
Львівської області

26.12.2018
20:20

На вул. Українській,
у м. Запоріжжі

27.12.2018
06:30

На 29 км + 950 м,
автодороги Н-01
«Київ-Знам`янка»,
у с. Романків,
Київської області
На 79 км, автодороги
М-05 «Київ-Одеса»,
Київської області

24

25

27.12.2018
05:50
26

27.12.2018
10:10
27

На вул. Академіка
Павлова
у м. Харкові

Водій автобуса МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 508Д не впорався з
керуванням виїхав на узбіччя та перекинувся. Водій
автобуса рухався не за маршрутом без пасажирів.
Водій автобуса Богдан-А09202, недотримався безпечної
швидкості руху та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Шкода-Фабія, водій якого здійснював
перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом
Водій
автобуса
марки
БАЗ-А079.19,
здійснюючи
перевезення 20 пасажирів, за внутрішньообласним
маршрутом Львів - Мостиська, не дотримавшись безпечної
дистанції, та безпечного інтервалу, внаслідок чого здійснив
зіткнення з легковим автомобілем який рухався в попутному
напрямку
Водій легкового автомобіля Ніссан-Мікра не вибрав
безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та
допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення
з
автобусом
Фольксваген-LT-35,
водій якого здійснював перевезення пасажирів за міським
маршрутом № 4 «Б.Шевченко – вул. Військбуд»

Водій вантажного автомобіля ДАФ-105 допустив наїзд на
автобус Голаз-А075, водій якого здійснював перевезення
пасажирів за приміським маршрутом № 309 «Київ-Обухів»,
зупинився в невстановленому місці, щоб здійснити посадку
пасажирів
Водій автобуса Мерседес-Бенц-313, здійснюючи нерегулярні
перевезення пасажирів з м. Балта Одеська область до м.
Київ, недотримався безпечної дистанції та швидкості руху,
допустив попутне зіткнення з вантажним автомобілем
ДАФ-95ХФ
Водій автобуса I-ВAН-A07A-41, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 201-е «ст. м. Академіка
Барабашова – вул. Балканська», недотримався безпечної
дистанції руху допустив зіткнення з легковим автомобілем
Toйота-Версо

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-0 З вини

2 пасажири автобуса
БАЗ та пасажир
автомобіля легкового
отримали тілесні
ушкодження

1-0-3 З вини

Пасажир легкового
автомобіля від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди. Водій
легкового автомобіля
та 6 пасажирів
автобуса отримали
травми
6 пасажирів автобуса
отримали травми

1-1-7 Не з вини

Водій автобуса та 8
його пасажирів
отримали травми

1-0-9 Не
ліцензований

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1-0-6 З вини

27.12.2018
07:10

28

29

27.12.2018
13:10

28.12.2018
15:35
30

19.12.2018
19:05
1

19.12.2018
21:35
2

19.12.2018
21:55
3

На вул. Київське шосе Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-312D,
здійснюючи Пішохід від отриманих
у м. Чернігові
нерегулярні
перевезення
18
пасажирів
за травм загинув на місці
внутрішньообласним маршрутом «Макіївка – Чернігів»,
пригоди
допустив наїзд на пішохода, який вийшов на проїзну
частину дороги. Внаслідок чого пішохода відкинуло на
попутну ліву смугу, по якій рухався автобус РУТА-25, водій
якого здійснював перевезення 15 пасажирів за
внутрішньообласним маршрутом «Іванівка - Чернігів», який
повторно здійснив наїзд на потерпілого та протягнув його
біля 300 метрів
На перехресті вул.
Водій автобуса Богдан-А09202, рухаючись без пасажирів, не
Пішохід отримав
Смілянська та вул.
за маршрутом, допустив наїзд на пішохода, який здійснював
травми
Оборонна,
перехід проїзної частини дороги по пішохідному переході
у м. Черкаси
На вул.
Водій легкового автомобіля Рено-Трафік недотримався Постраждалі відсутні
Університецької
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
у м. Харкові
автобусом БАЗ-А079, водій якого здійснював перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом № 219, після чого водій
автобуса допустив дотичне зіткнення з трамваєм Татра-Т3,
водій якого здійснював перевезення 40 пасажирів за міським
маршрутом №3
Міський електричний транспорт
На вул. Москалівській Водій легкового автомобіля ВАЗ-21099 порушив правила Постраждалі відсутні
у м. Харкові
маневрування, допустив зіткнення з трамваєм TАТРA-Т3,
водій якого здійснював перевезення 25 пасажирів за
міським маршрутом № 7 «Новоселівка – Південний
вокзал», з послідуючим наїздом легкового автомобіля ВАЗ21099 на стоячий легковий автомобіль Пежо-307
На перехресті вул.
Водій легкового автомобіля ТОЙОТА-КЕМРІ не надав Постраждалі відсутні
Героїв Праці та вул. переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм
Академіка Павлова
TАТРA-Т3, водій якого здійснював перевезення 10
у м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 28 «Новожанове –
Новожанове»
На просп. Героїв
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не врахував
Водій легкового
Сталінграда
дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та
автомобіля отримав
у м. Харкові
допустив наїзд на тролейбус ЛАЗ-Е183А1, водій якого
травми
здійснював перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом
№ 3 «вул. Університетська (кінотеатр «Зірка») – вул. 12-го
Квітня» та виконував висадку/посадку пасажирів на зупинці

1-1-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

громадського транспорту
20.12.2018
09:30
4

25.12.2018
10:10
5

25.12.2018
10:10
6

27.12.2018
09:30
7

8

28.12.2018
11:10

28.12.2018
15:35
9

1

20.12.2018
10:45

На вул.
Гольдбергівській
у м. Харкові

Водій вантажного автомобіля КамАЗ-5320 не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху і допустив зіткнення
з трамваєм TАТРA Т3, водій якого здійснював перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 6 «602-й
Мікрорайон – Південний Вокзал»
На проспекті Гагаріна Водій тролейбуса Шкода-14, здійснюючи перевезення 5
у м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 6, не дотримався
бокового інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем Джилі-Емгранд, який стояв на
правому по ходу узбіччі
У провулку
Під час руху трамвая Татра-Т3, водій якого здійснював
Піскунівському
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 12,
у м. Харкові
стався схід з колії першого візка вагону внаслідок чого він
допустив зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-21140 та
Ніссан-Прем’єра, які стояли на узбіччі
На вул. Соборній
Під час здійснення перевезень 45 пасажирів тролейбусом
у м. Вінниці
ЗиУ–9, за міським маршрутом № 5 «Залізничний вокзал –
Вишенька», в тролейбусі стався розрив шини заднього
внутрішнього лівого колеса, обшивкою т.з. травмовано 3
пасажири
На вул. Бориса Тена Водій легкового автомобіля Тойота-Корола недотримався
у м. Житомирі
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
трамваєм КТ-4СУ, водій якого здійснював перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 1
На вул.
Водій легкового автомобіля Рено-Трафік недотримався
Університетської
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
у м. Харкові
автобусом БАЗ-А079, водій якого здійснював перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом № 219 після чого водій
автобуса допустив дотичне зіткнення з трамваєм Татра-Т3
водій якого здійснював перевезення 40 пасажирів за
міським маршрутом №3
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Поїзд №888 Коростень – Вінниця (ДР-1А №165,) на 25 км
«Південно-Західна
ПК6 травмував сторонню жінку (ампутація ноги). Потерпілу
залізниця», ДН-2
госпіталізовано в міську лікарню м. Бердичів. Відправився
Козятин, перегін
поїзд №888 об 11.23 з затримкою на 43 хв.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Травмовано
3
пасажири тролейбуса

1-0-3 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Затримано поїзд на 00
год. 43 хв. По впливу
затримано поїзд
№6252 на 33 хв.

1-0-1 Аварія

21.12.2018,
16:10
2

21.11.2018,
16.15
3

21.12.2018
01:10
4

21.12.2018,
20:34
5

21.12.2018
20:55
6

20.12.2018
23:40
7

Бердичів – Козятин-2
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Козятин-2 – Козятин-1
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро перегін
Сухачівка –
ЗапоріжжяКам’янське
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Львів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Хмельницький –
Богданівці
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава перегін
Кобеляки – Ліщинівка
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Повурськ – Ковель

Поїзд №8606 (АДМ №099) під час слідування по парній
колії на неохороняємому регульованому обладнаному
сигналізацією переїзді 4 км ПК5 сталося зіткнення з
автомобілем CHERY Amulet, який при справно працюючій
сигналізації виїхав на переїзд, з порушенням габариту по
обох коліях. О 16.15 відновлено габарит по непарній колії, о
16.40 відновлено габарит по парній колії.
Поїздом №6535 Дніпро – П’ятихатки (ЕПЛ2Т №020) на 165
км в районі високої платформи смертельно травмовано
стороннього чоловіка

За повідомленням чергового по вокзалу Казіка на лінію
«102» надійшло повідомлення від невідомої особи про
замінування будівлі пасажирського вокзалу станції. З
будівлі вокзалу евакуйовано пасажирів та працівників. Під
час огляду будівлі вибухових пристроїв не виявлено. О
02.30 відновлено роботу вокзалу
Поїзд №110 Львів – Херсон (ВЛ-80т №1398) на 1217 км ПК6
Повідомлено: поліція, швидка допомога. Затримка поїзда
склала 16 хв. застосував екстрене гальмування для
попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не
вдалося – смертельно травмовано стороннього чоловіка

По впливу затримано
поїзд №2813 на 10 хв.
Повідомлено: поліція,
швидка допомога.
Постраждалих немає,
вини залізниці немає

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд затримано на 23
хв

1-1-0 Аварія

Затримки поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримки поїздів
немає

1-1-0 Аварія

Поїзд №6806 Кобеляки – Полтава-Південна (ЕПЛ-9Т №010)
Затримки поїздів
на 191 км ПК7 застосував екстрене гальмування для
немає
попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не
вдалося – смертельно травмовано сторонню жінку похилого
віку (приблизно 80 років)
Поїзд №3062 (2М62У №159А/235Б ТЧ-7 Ковель, у складі
Поїзд № 6309
0/80 вагонів) відправився зі ст. Ковель о 22.55 та о 23.31 затримано на 02 год.
зупинився на 436 км ПК7 через несправність тепловоза. О 06 хв. По впливу на ст.
23.40 машиніст запросив допоміжний локомотив. В 00.10 зі
Повурськ затримано
ст. Ковель надано допоміжний локомотив 2М62У №059 ТЧ- поїзд №141 Бахмут –
7 Ковель. О 01.03 поїзд №3062 повернуто з перегону на ст. Львів на 1 год. 24 хв.
Ковель. О 01.03 поїзд №3062 повернуто з перегону на ст.

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

22.12.2018
01:50
8

22.12.2018
18:03
9

22.12.2018
18:15
10

22.12.2018
18:35
11

22.12.2018
21:45
12

13

14

22.12.2018
22:55

23.12.2018
15.30

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
перегін Почайна –
Борщагівка
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків перегін
рзд. 10 км – Нова
Баварія
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
перегін КиївВолинський –
Вишневе
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород ст. Ужгород,
колія №2
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава ст.
Лубни
Регіональна філія
«Південно-Західна

Ковель. Несправний локомотив відчеплено. По впливу
затримано поїзди: на ст. Повурськ №141 на 1 год. 24 хв.,
№6393 прибув на ст. Ковель о 02.25 із загальною затримкою
на 2 год. 48 хв. (надання допоміжного локомотива на ст.
Сарни + 51 хв.), №6309 на 2 год. 06 хв. (по обороту від
№6393)
Поїзд №3413 (ВЛ80 №121) в межах пасажирської
платформи Зеніт травмував стороннього чоловіка
(приблизно 45 років).
Поїзд №724 Київ – Харків (EJ675 №002) на 13 км ПК1
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
сторонню особу. Наїзд попередити не вдалося –.

Потерпілого
госпіталізовано.

1-0-1 Аварія

Смертельно
травмовано жінку

1-1-0 Аварія

Поїзд №6025 Київ – Фастів (ЕД9м №062) на 865 км ПК4 Затримка поїзда склала
травмував сторонню особу.
18 хв. По впливу
затримано поїзди:
№7039 на 14 хв.,
№6027 на 10 хв
За повідомленням чергової по вокзалу на лінію 102
надійшло
повідомлення
про
мінування
будівлі
Центрального та Південного вокзалу.

Пасажирів та
співробітників
евакуйовано

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

.По доповіді в.о. ДС Афтанас, дрезина МЗШ №197 по
який кинувся під
закінченню робіт у «вікно» на станції, під час слідування в дрезину. Повідомлено:
напрямку тупикової колію №11 для відстою, травмувала
поліцію, швидку
стороннього чоловіка (відрізано дві нижні кінцівки нижче допомогу. Потерпілого
коліна), машиною швидкої допомоги доставлено в Обласну
чоловіка, віком
лікарню
близько 45 років,
Поїзд №15 Харків – Рахів (ЧС4 №75) на 176 км ПК10 Смертельно травмував
Затримка поїзда склала 11 хв
стороннього чоловіка.

1-0-1 Аварія

Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№110 з витягування групи вагонів з 5 колії Фастівського

1-0-0 Аварія
(сходження

Постраждалі відсутні

1-1-0 Аварія

залізниця», ДН-2
Козятин.
ст. Фастів-1.

23.12.2018,
16.55
15

23.12.2018
03:17

16

23.12.2018
21.20
17

23.12.2018
15.10
18

19
20

23.12.2018,
14.55-16.02

24.12.2018,

парку в напрямку Фастівської витяжки стався в’їзд в
тупикову призму із сходженням з рейок локомотива та
трьох порожніх вагонів всіма колісними парами. Для
проведення відновних робіт задіяні ВП Фастів та ВП
Козятин.
Регіональна
філія Поїздом №3443 (ВЛ80т №977) на 976 км ПК9 травмовано
Поїзд затримано на
«Південно-Західна
стороннього чоловіка.
20 хв.
залізниця»,
ДН-1
Київ.
перегін Вишневе –
Боярка.
Регіональна філія
Поїзд №789 Кропивницький – Київ зупинився на станції
Після відчеплення
«Одеська залізниця», через те, що поїзд №2801 (ВЛ80Т №2095) був зупинений на
вагона поїзд
ДН-2 ім. Т. Шевченка перегоні Городище – Корсунь: черговою по переїзду 149 км відправився о 05.42 із
ст. Городище
Ніколенко на 147 км ПК7 о 02.54 виявлено пошкоджену загальною затримкою
планку
нижньої
негабаритності
(перебита
навпіл
на 2 год. 47 хв.
горизонтально). Під час огляду складу поїзда помічник Автозчеп не знайдено.
машиніста виявив не підвішений кінцевий рукав в По впливу затримано
хвостовому вагоні №68719129 (Україна, філіал «ДВРЗ») та поїзди: №789 на 20 хв.,
відсутність автозчепа. Після підвішування кінцевого рукава
№71 на 5 хв
поїзд відправився з перегону, прибув на ст. Корсунь о 03.32.
Заявлено відчеплення хвостового вагона №68719129.
Регіональна філія
Під час виконання робіт з капітального ремонту колії на 34 По впливу затримано
«Львівська
км ПК5 сталося сходження колійної машини ВПР09 №004
поїзд №358 на 3 год.
залізниця», ДН-2
першою колісною парою.
22 хв.
Тернопіль.
перегін Товсте –
Торське.
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3 Постраждалі відсутні
«Львівська
№4817, в складі 16/6 вагонів на під’їзній колії «ПРАТ
залізниця», ДН-3
Агродар» (колія на балансі власника) сталося сходження
Рівне.
двох вагонів: перший від тепловоза завантажений добривом
ст. Любомирськ.
- одним візком та п’ятий від тепловоза порожній - одним
візком.
Регіональна філія
Поїзд №134 Миколаїв Івано-Франківськ (2ТЕ10УТ №0063) Поїзд затримано на 1
«Одеська залізниця», зупинився на другій колії з вимогою допоміжного
год. 10 хв.
ДН-4 Херсон.
локомотива через несправність. Допоміжний локомотив
ст. Галаганівка.
(2ТЕ10УТ №0074) надано з ст. Херсон.
Регіональна філія
Поїзд №2102 (ВЛ8 №617 ТЧ-2 Кривий Ріг) зупинився на По впливу затримано

рухомого складу
при маневровій
роботі)
1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(сходження
колійної
машини)
1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу
на під’їзній
колії)
1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання

05.57

24.12.2018
09:27

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Головна

24.12.2018
13:55

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін колійний пост
61 км – Осикувата

24.12.2018
19:43

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Михайленки –
Бердичів

25.12.2018
08:50

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро перегін
Зустрічний – Дніпро
Лоцманський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст. Красне
Регіональна філія
«Південна залізниця»,

21

22

23

24

25

26

«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро.
ст. Діївка.

25.12.2018
11:22

25.12.2018,
09.30-10.37

вихідних стрілках головної колії №2 через спрацювання
поїзди: №2804 на 26
гальм. Оглядом працівників ВЧД та ТЧМ виявлено, що між хв., №6004 на 34 хв.,
вагонами та роз’єднанні гальмівні рукава; між вагонами
№80 на 6 хв.
перекриті кінцеві крани. Після усунення несправності поїзд
№2102 відправився із затримкою на 35 хв.
За повідомленням чергового по вокзалу Попової, від Постраждалі відсутні
начальника екіпажу №0351 патрульної служби капітана
Балакіна надійшла інформація, що на телефон 102 надійшло
повідомлення про мінування вокзалу. Пасажири та
працівники вокзалу евакуйовані, територію очеплено. Під
час огляду будівлі вокзалу та прилеглої території
працівниками ДСНС та поліції вибухових пристроїв не
виявлено. О 10.25 відновлено роботу вокзалу
Поїзд №1615 (ВЛ80т №1298 ТЧ-7 Знам'янка) зупинився на
Затримка поїзда №
55 км ПК6 через несправність локомотива та о 15.10 1615 на 02 год. 30 хп
запросив допоміжний. О 15.18 зі ст. Кропивницька надано По впливу затримано
допоміжний локомотив ВЛ80с №2538 ТЧ-2 Подільськ,
поїзди: №2634 на 3
Відправився поїзд №1615 з допоміжним о 16.27 з затримкою год. 2 хв., №2636 на 3
на 2 год. 29 хв..
год. 12 хв.
Поїзд №2254 (ВЛ80 №124) зупинився на 35 км ПК2 через
Затримано поїзд №
несправність локомотива та о 20.00 запросив допоміжний. О 2254 на 02 год. 33 хв.
21.02 зі ст. Бердичів надано допоміжний локомотив ВЛ80 По впливу затримано
№585. Відправився поїзд з допоміжним локомотивом о
поїзди: №2938 на 2
21.48 і
год. 34 хв., №3156 на 2
год. 21 хв., №1468 на 2
год. 32 хв., №2866 на
2 год. 27 хв.
Поїзд №2802 (ВЛ8 №1240) зупинився на 207 км ПК1 через
Затримано поїзди:
спрацювання гальм. Локомотивною бригадою виявлено
№2802 на 40 хв.,
сторонніх осіб. Поїзд пред’явлено до комерційного огляду
№1476 на 55 хв
по ст. Нижньодніпровськ-Вузол.
Електропоїзд №6092 Львів – Здолбунів (ЕР9П №194)
затримано на 45 хв. через порушення громадського порядку
невідомими особами (розбито бокове вікно у вагоні)
Відсутня напруга в контактній мережі по непарній колії
через вихід з ладу та руйнування ізолятора ПС-70 на опорі

в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність
Затримано поїзди:
№712 на 2 год. 01 хв.,

1-0-0 Інцидент

25.12.2018,
13.14-14.54
27

25.12.2018,
15:15
28

25.12.2018,
19:50

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка
перегін колійний пост
82 км – колійний пост
88 км

26.12.2018
00:50

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків перегін
Харків-Пасажирський
– ХарківСортувальний
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин перегін
Бердичів –
Михайленки
Регіональна
філія
«Одеська залізниця»,

29

30

26.12.2018,
03:35
31

26.12.2018
07:45
32

33

ДН-4 Полтава
дільниця Сагайдак –
Супрунівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро. ст.
Верхньодніпровськ
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава ст.
Полтава-Київська

26.12.2018
19.02

№1, що призвело до падіння проводу високовольтної лінії
на провід контактної мережі.

№725 на 1 год. 58 хв.,
№122 на 1 год. 50 хв.
№722 на 1 год. 36 хв
Затримано поїзди:
№179 на 23 хв., №1441
на 30 хв., №6027 на 31
хв., №3701 на 30 хв.

На пульт-табло ділянка Н2У, перегін Верхньодніпровськ –
Верхівцеве сигналізують зайнятість. Причина: в релейній
шафі сигнальної установки №7 невідомими особами
пошкоджено два кабелі типу ЗКП 4х1 основного та
резервного живлення.
Поїзд №142 Львів – Бахмут (ВЛ82М №061) прибув із
Загальна затримка
запізненням на 2 год. 14 хв. (вплив транспортної події на
поїзда склала 3 год.
дільниці Сагайдак – Супрунівка). Через пізній вихід з депо
58 хв
для графікової зміни локомотива поїзд додатково затримано
на 1 год. 44 хв.
Поїзд №6042 Помічна –Тимкове (ВЛ40у №10812 ТЧ-2
Відправився поїзд
Подільськ) зупинився на 87 км ПК1 через несправність №6042 з допоміжним о
локомотива та запросив допоміжний. Допоміжний 21.59 з затримкою на 2
локомотив (ВЛ80т №1416) надано зі ст. Тимкове о 19.58.
год. 26 хв. По впливу
затримано поїзди:
№2642 на 2 год. 20 хв.,
№1619 на 58 хв
Поїзд №4801 (ЧМЕ3 №6613) на 781 км перед сигналом НТ Наїзд не попереджено
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
– смертельно
на людину.
травмовано сторонню
жінку. Поїзд №4801
затримано
Поїзд №112 Львів –Харків (ЧС-8 №073) на 859 км ПК8 біля
сигналу «Ч»

Машиніст поїзда №127 Харків – Ковель (ВЛ80т №1392) на
31 км ПК1 застосував екстрене гальмування для запобігання
наїзду на сторонню особу. Повідомлено: поліцію, швидку
допомогу. Затримка поїзда склала 14 хв
Поїздом №2857 (ВЛ80т №1277) на 291 км ПК10 смертельно
травмовано сторонню жінку

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

смертельно травмував
стороннього чоловіка
похилого віку. Поїзд
№112 затримано на 28
хв.
Наїзд попередити не
вдалося смертельно
травмовано чоловіка.

1-1-0 Аварія

Поїзд затримано на
50 хв.

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

27.12.2018,
02.07
34

27.12.2018
09:27
35

27.12.2018
21:55
36

28.12.2018
04:42
37

38

28.12.2018,
09:02

28.12.2018
17.00
39

40

28.12.2018

ДН-3 Знам’янка.
перегін Пост
примикання ЗахіднийЧорноліська.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро.ст.
НижньодніпровськВузол
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, непарна
колія перегону Карань
– Кальчик
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Голосків –
Коршів
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Антонівка – Рафалівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. Бобровиця
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса перегін
Кулиндорове –
Кремидівка
Регіональна філія

Під час розпуску групи вагонів з парної гірки при
прямуванні відчепа з 4 вагонів на стрілочному переводі №84
сталося сходження двох колісних пар вагона (Росія, рефриж.
вагон, порожній

02.50 наказ на виїзд
відновного поїзда ВП

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу
при маневровій
роботі

Поблизу регульованого залізничного переїзда 1219 км ПК3 Постраждалі відсутні
без чергового працівника, при справно працюючій переїзній
сигналізації,
допущено зіткнення поїзда №83 Київ –
Маріуполь (ЧС2 №86 ТЧ-17 Волноваха) з легковим
автомобілем ВАЗ-2110, водій якого виїхав у негабарит до
колії поза переїздом
Поїзд №6436 Івано-Франківськ – Коломия (ДПЛ №004) на Травмовано сторонню
274 км ПК10 травмував сторонню особу. Травмованого особу. Затримка поїзда
чоловіка доставлено цим же поїздом до ст. Коломия звідки
склала 10 хв.
каретою швидкої допомоги госпіталізовано до міської
лікарні.

1-0-0 ДТП (поза
залізничним
переїздом на
колії)

Поїзд №963 Сарни – Ковель (М62 №1466) зупинився на 344 Затримка поїзда № 963
км ПК4 через несправність локомотива з вимогою
склала 02 год. 24 хв.
допоміжного локомотива. О 06.04 поїзд №963 прибув на ст. По впливу затримано
Антонівка з допоміжним локомотивом 2М62У №205Б/208А.
поїзди: №3063 на 2
О 06.40 поїзд №963 відправився з іншим допоміжним год., №6394 на 21 хв.
локомотивом ЧМЕ3 №1230, ТЧМ-7 Великий із загальною
затримкою на 2 год. 24 хв.
Поїзд №779 Суми – Вінниця (ЧС4 №193) на 777 км ПК6 Поїзд затримано на 25
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
хв
на людину Наїзд не попереджено – смертельно травмовано
сторонню жінку (60 років).
Поїзд №4858 (тепловоз резервом, ЧМЕ3 №5891) на 1289 км Наїзд не попереджено
ПК8 застосував екстрене гальмування при швидкості 55
– смертельно
км/год для попередження наїзду на людину.. Повідомлено:
травмовано
поліція, швидка допомога. Затримки поїзда немає
стороннього чоловіка

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6332 Попасна – Сватове (ДП №667-03/741-03,

. Затримка поїзда

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

20:44

28.12.2018
23.10
41

29.12.2018
01.45

42

«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман перегін
Кабанне – Сватове
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів перегін
Добротвір – Соснівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст.
Якимівка.

РПЧМ-5 Чумак) на 887 км ПК4 смертельно травмував
стороннього чоловіка – Петренко П.О., 1983 р.н.

склала 1 год. 28 хв

На регульованому переїзді 17 км ПК2 без чергового Затримка поїзда склала
працівника, при справно працюючій переїзній сигналізації,
28 хв
допущено зіткнення поїзда №4656 (ЧМЕ3 №1622) з
автомобілем
марки «Опель». Унаслідок зіткнення
травмовано одну особу. Потерпілого машиною швидкої
допомоги доставлено в Кам’янко-Буську районну лікарню.
За повідомленням ДСП на пульт-табло стрілочний перевод
сходження вагона
№36 сигналізує зайнятість. Оглядом виявлено, що з під’їзної
№95449815 (філія
колії ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» (колія на балансі
«ЦТЛ») - усіма
залізниці) стався вихід групи з 4 завантажених зерновозів
колісними парами,
(вантаж - зерно) на колію №15 ст. Якимівка, внаслідок
вагона №95334108
допущено
(філія «ЦТЛ») першою колісною
парою першого за
напрямком руху візка.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

1-0-0 ДТП (на
залізничному
переїзді на колії)

1-0-0 Аварія

