Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 29.12.2018 по 03.01.2019

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
2
2
3
4
5
6

Травмовані
5
7
12

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
0
0
2
0
2
0

Травмовані
0
2
2

Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
2
11
4
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
11
4

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
8
1

Травмовано
0
5

6
2

1
0

5
0

0

0

0

8
16

0
1

0
5

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій
29.12.2018
09:15

1

29.12.2018
23:20
2

30.12.2018
08:00
3

01.01.2019
10:30
4

Місце скоєння
подій

Травмовано

3

0

0

1

0

3

0
4

0
0

0
3

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля AУДІ не дотримався безпечної
Пасажир легкового
швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху та
автомобіля отримав
допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-А-079.23, р/н
травми
ВС4285НА, водій якого здійснював перевезення 28
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом № 120
«Львів-Новий Яричів»
На 275 км. автодороги Водій вантажного автомобіля ДАФ (Хмельницька обл.) не
Водій та 2 пасажири
«Стрий ліцензований заснув за кермом та допустив зіткнення з
загинули, а 2 його
Кропивницькийпридорожньою будівлею (непрацюючим кафе)
пасажири отримали
Знам’янка», на
травми
перехресті поблизу
с. Давидківці,
Хмельницької
області
При вїзді в місто
Водіїй легкового автомобіля Кіа-Сід недотримався
Пасажир легкового
Гостомель,
безпечної швидкості руху, скоїв попутне зіткнення легковим автомобіля МіцубішіКиївської області
автомобілем Міцубіші-Ланцер, в результаті чого обидва Лансер загинув, а водії
транспортні засоби виїхали на смугу зустрічного руху, де легкових автомобілів
допустили зіткнення з автобусом РУТА-22, водій якого
отримали травми
здійснював
перевезення
20
пасажирів
за
внутрішньообласним маршрутом ст. метро Оболонь – м.
Ірпінь
На 200 км автодороги Водій легкового автомобіля Мазда-6 не впорався з
Водії обох
Н-11 Дніпро –
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив транспортних засобів
Миколаїв,
зіткнення з легковим автомобілем Опель-Астра. Після
та 6 пасажирів
Миколаївської
зіткнення обидва легкових автомобіля з’їхали у кювет та легкового автомобіля
області
перекинулись
Опель-Астра загинули
На 522 км + 100 м,
автодороги М-06
«Київ-Чоп»,
Львівської області

Попередня
причина
пригоди
1-0-1 Не з вини

1-3-2 Не
ліцензований

1-1-2 Не з вини

1-8-2 Не
ліцензований

02.01.2019
11:40

На вул. Чумацький
шлях, у м. Обухові,
Київської області

Водій легкового автомобіля ЗАЗ-968М виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом IВAН-А07А-30, водій якого здійснював перевезення 26
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
«с. Матяшівка – м. Київ (ст. М. Видубичі)»

02.01.2019
09:00

В с. Ясенівці,
Золочівського
району,
Львівської області

03.01.2019
06:20

На 43 км автодороги
М-11 «Львів –
Шегині»,
Львівської області

Водій автобуса ЧАЗ-А079.45, здійснюючи перевезення
пасажирів за міжобласним маршрутом «Львів – Могилів
Подільський», не обрав безпечної швидкості руху, не
впорався з керуванням та допустив з`їзд транспортного
засобу з проїзної частини дороги у кювет
Водій
вантажного
автомобіля-бензовоза
ДАФ-95,
не впорався з керуванням та допустив зіткнення з
автомобілем-евакуатором Мерседес-Бенц-Спрінтер та
легковим автомобілем Рено-Мастер

5

6

7

02.01.2019
09;05

На вул. Січових
Стрільців,
у м. Чернівці

02.01.2019
14:10

На вул. Дорошенка,
у м. Львові

29.12.2018

Регіональна філія

1

2

1

на місці пригоди, ще
один пасажир
легкового автомобіля
Мазда-6 та 1 пасажир
легкового автомобіля
Опель-Астра
отримали травми
Водій легкового
автомобіля та 2 його
пасажири загинули на
місці пригоди, 4
пасажира автобуса
отримали травми
Постраждалі відсутні

Водій та пасажир
Рено-Мастер
загинули на місці
пригоди, а 3 його
пасажири та 2
пасажири МерседесБенц-Спрінтер
отримали травми

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля ФОРД не впорався з
Водій легкового
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
автомобіля отримав
зіткнення з тролейбусом техобслуговування ШКОДА-9Тр,
травми
інв. № 205, який після виклику рухався в депо по вул.
Січових Стрільців в сторону вул. Руська
Водій трамвая Татра-КТ4-Д, здійснюючи перевезення 25
Пішохід отримав
пасажирів за міським маршрутом № 1, допустив наїзд на
травми
пішохода,
який
раптово
вийшов на колію
у
невстановленому для переходу місці
Залізничний транспорт
Поїздом №53 Санкт-Петербург – Київ (ЧС4 №049) на 804 Травмовано сторонню

1-3-4 Не з вини

1-0-0 З вини

1-2-5 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Аварія

12:14

29.12.2018
18:50
2

29.12.2018
22:30

«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
перегін Бобрик –
Заворичі
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Глинна Наварія –
Щирець
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Долинська –
Маржанівка

3

30.12.2018
04:08
4

30.12.2018
02:48
5

6

29.12.2018
18:51

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Жмеринка –
Ярошенка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Кожанка – Попільня

Регіональна філія
«Південно-Західна

км ПК2 травмовано стороннього чоловіка. Постраждалого
локомотивною бригадою забрано у вагон до ст. КиївПасажирський для надання медичної допомоги
Поїздом №4651 (ЧМЕ3 №1721) на 1504 км ПК8 в районі
зупиночного пункту Семенівка травмовано стороннього
чоловіка.
Поїзд №122 Херсон – Рівне (ЧС4-205). На переїзді 78 км
ПК4 (з черговим працівником) при справно діючій світловій
та звуковій сигналізації із закритими шлагбаумами
(швидкість руху поїзду 60 км/год), легковий автомобіль
ВАЗ-2107 збив шлагбаум та в'їхав у задню підніжку
першого за напрямком руху поїзда вагону №041-20754, з
порушенням габариту по відношенню до рухомого складу.
У першому вагоні №041-20754 пошкоджено підніжку, у
другому вагоні №041-20168 пошкоджено передню підніжку,
акумуляторний ящик та запасний резервуар. Поїзд зупинено
на 66 км ПК9 перегону Маржанівка – Куцівка о 22.41. Після
огляду відправився о 22.54. В автомобілі знаходились водій
та 5 пасажирів, усі в нетверезому стані. Водія та 2 пасажирів
направлено до Долинської районної лікарні
Поїзд №135 Чернівці – Одеса (ВЛ40у №1028,) зупинився на
1132 км ПК2 через несправність локомотива та о 04.35
запросив допоміжний. Допоміжний локомотив (2ЄС5К
№061, ТЧМ Косий) надано зі ст. Ярошенка о 05.19 від
поїзда №2902. Відправився поїзд №135 з допоміжним о
05.58 з затримкою на 1 год. 50 хв.
Поїзд №2255 (ВЛ80 №1161) зупинився на 948 км ПК10 за
показанням пристрою КТСМ «Тривога 1, Т», 47 рух. од., 4
вісь, ліва сторона, вагон (Україна,: ДР – 26.03.2016 ВЧДР
Козятин, ПР-3 – 05.04.2018 ВЧДЕ Знам’янка). Огляд ТЧМ –
тримали гальма. Відправився поїзд №2255 о 03.58 з
затримкою на 1 год. 10 хв.

особу. Поїзд № 53
затримано на 12 хв.
1-0-1 Аварія
Травмовано сторонню
особу. Затримок
поїздів немає
1-0-3 ДТП на
залізничному
переїзді
Затримка поїзда №122
склала 13 хв. По впливу
затримано поїзд №72
на 18 хв.

Затримка поїзда № 135
склала 01 год. 50 хв.
По впливу затримано
поїзди: №57 на 1 год.
45 хв., №25 на 51 хв.,
№11 на 1 год. 48 хв.
Затримка поїзда №2255
склала 01 год. 10 хв.
По впливу затримано
поїзди: №219 на 1 год.
10 хв., №285 на 30 хв.,
№127 на 27 хв., №2859
на 1 год. 10 хв., №2863
на 5 хв.
Поїзд №6818 Київ – Гребінка (ЕПЛ9Т №006) відправився із
Затримка поїзда
запізненням на 56 хв. через несправність складу. О 19.53 № 6818 на 02 год. 21

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський

30.12.2018
11:20

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін Рівне –
Решуцьк

30.12.2018
11:33

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Судилків
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків. ст.
Козача Лопань
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ ст.
Чугуїв
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса ст.
Роздільна-1

7

8

9

10

31.12.2018
02.49

31.12.2018,
12.52

31.12.2018
17.54
11

31.12.2018
20.05

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава
колійний пост 296 км

01.01.2019,
02.59

Регіональна філія
«Південно-Західна

12

13

поїзд зупинився на 850 км ПК2 перегону Київ - Деміївський
хв.
– Дарниця через несправність та запросив допоміжний
локомотив. О 20.53 поїзд за допомогою тепловоза ЧМЕ-3
№5793 (ТЧМ-9 Ільченко) осаджено на колію №5 ст. КиївДеміївський. Після пересадки пасажирів в склад ЕР9м
№541, який надано взамін несправного, відправився поїзд
№6818 о 21.03 з загальною затримкою на 2 год .21 хв
Поїзд №3010 (М62 №147) зупинився на 8км ПК4 через
несправність
локомотива
(задимлення
в
районі
турбокомпресора) з вимогою працівників ДСНС та По впливу затримано
допоміжного локомотива. О 13 год. 00 хв. задимлення поїзд №6333 на 01 год.
ліквідовано силами ДСНС. О 13 год. 39 хв. поїзд з
48 хв.
допоміжним локомотивом 2М62 №305 прибув на
ст.Решуцьк.
Поїзд №1607 (ВЛ80к №450) зупинився через пожежу у
секції №2 з вимогою пожежного поїзда та допоміжного
локомотива. О 12 год. 08 хв. працівники пожежного поїзда
ст. Шепетівка приступили до ліквідації пожежі.
Поїздом №73 Москва – Кривий Ріг (ЧС7 №185) на 739 км
ПК5 смертельно травмовано стороннього чоловіка.
.Поїзд затримано
на 2 год. 17 хв.
Поїзд №6823 (Ер №572) відправився із затримкою через
бійку сторонніх осіб в електропоїзді, внаслідок чого
травмовано ножем пасажира. Потерпілому чоловіку надано
медичну допомогу та доставлено в лікарню м. Чугуїв
Поїзд №2126 зупинився при відправленні з колії №4
Одеського парку через спрацювання гальм у складі поїзда.
Оглядом працівниками ВЧД виявлено стороннього чоловіка з
травматичною ампутацією правої ноги та кісті правої
руки.
Поїзд №711 Костянтинівка – Київ (HRCS2 №005)
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
на сторонню людину. Наїзд попередити не вдалось –
травмовано стороннього чоловіка. Потерпілого поїздом
№711 доставлено до ст. Решетилівка, де передано
працівникам швидкої допомоги
За повідомленням чергового по вокзалу Оберемок на лінію
102 надійшло анонімне повідомлення про замінування

Поїзд затримано
на 0 год. 47 хв

1-0-0 Аварія
(пожежа

1-0-0 Аварія
(пожежа)
1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-1 Аварія

Затримка поїзда
склала 03 хв.
1-0-1 Аварія
Травмовано сторонню
особу. Загальна
затримка поїзда
склала 1 год. 04 хв.
О 04.29 вокзал
відновив роботу.

1-0-0 Втручання
в діяльність

14

01.01.2019
18.15

01.01.2019
18.42
15

02.01.2019
09:03
16

03.01.2019
00:20
17

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Миронівка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, роз’їзд
Новодмитрівський

03.01.2019,
04:15

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, блок пост 412
км.

03.01.2019
04:52

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, ст. Плиски

18

19

20

залізниця», ДН-1 Київ
ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман перегін
Сіль – Шевченко
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. Мотовилівка

03.01.2019
07:02

Регіональна філія
«Південна

Центрального та Південного вокзалу. Пасажирів та Затримок поїздів немає
працівників
евакуйовано.
Оглядом
території
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено.
Поїзд №141 Львів – Бахмут (ЧС-7 №125, ТЧ-2 Харків) в
Травмовано сторонню
районі переїзду 470 км (з черговим працівником) травмував
особу. Поїзд №141
стороннього чоловіка в стані сильного алкогольного
затримано на 36 хв.
сп’яніння
Поїзд №6030 Фастів – Київ (ЕР9м №628) прибув на колію
Загальна затримка
№4 із запізненням на 28 хв. (пізнє відправлення зі ст. Фастів
на 1 год. 11 хв. По
– відсутність складу) та о 18.49 через несправність зчепу
впливу затримано
запросив допоміжний локомотив. Допомога надана о 18.56
поїзд №7040 на 18 хв.
наступним поїздом №7040 Роток – Київ (ЕД9м №220)
Поїзд №6724 Миронівка – Київ (ЕД9М №077) через
Затримка поїзда
несправність
замовив
допоміжний
локомотив.
З
на 01 год. 26 хв.
допоміжним локомотивом (ВЛ80 №084) поїзд відправлено о
09.52 із затримкою на 1 год. 26 хв
Поїзд №1442 (2Т10М №2653) зупинився через несправність
локомотива. Відправився в 00.50 з затримкою на 30 хв.
Повторно поїзд зупинився на ст. Блакитне о 01.15 через
несправність секції «Б» локомотива та запросив
допоміжний. О 02.12 зі ст. Апостолове надано допоміжний
локомотив 2Т10УТ №0067/А
Поїзд №2292 (ТЕ33АС №200, вага 3768 т) через
пробуксовування локомотива запросив допоміжний.
Допоміжний локомотив 2ТЕ-116 №743 наданий зі ст.
Волноваха. Відправився поїзд №2292 з допоміжним о 05.05

Поїзд №5 Москва – Київ (ЧС-4 №138) зупинився через
спрацювання реле захисту тягового трансформатора
електровозу та запросив допоміжний локомотив. Зі ст.
Крути о 05.58 надано допоміжний локомотив (ВЛ80С
№2521 ТЧ-46) від поїзда №3001. Відправився поїзд №5 з
допоміжним о 06.38 з затримкою на 1 год. 42 хв.
Поїзд №3161 (ВЛ80т №1327) зупинився на 215 км ПК9
через спрацювання гальм. Оглядом локомотивною бригадою

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
Затримка поїзда №
1442 склала 02 год. 37
хв.
Загальна затримка
поїзда на 1 год. 19 хв.
По впливу затримано
поїзди: №70 Львів –
Маріуполь на 1 год. 3
хв., №6958 КомишЗоря – Волноваха на 36
хв., №2298 на 58 хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
Затримка поїзда на 01
год. 42 хв.
Затримка поїзда №
3161 склала 35 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Кобеляки – Ганнівка

та працівників ВОХР виявлено сторонніх осіб, що
займались розкраданням вантажу (чавунні чушки). Затримка
поїзда склала 35 хв.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

