Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 18.07.2019 по 25.07.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
2
Не з вини:
8
0
9
ВСЬОГО:
12
0
11
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
0
0
0
ВСЬОГО:
0
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
0
0
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
Аварії:
12
5
6
- наїзди на сторонніх
11
5
6
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
6
0
0
ВСЬОГО:
18
5
6
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
9
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
0
0
0
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

2

1

1

11

1

1

+13

0№

1

2

Дата і час
скоєння
подій
18.07.2019
08:50

18.07.2019
14:50
19.07.2019
09:00

3

18.07.2019
19:35
4

18.07.2019
16:50
5

19.07.2019
16:30
6

7

22.07.2019

Місце скоєння
подій

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса РУТА-20 під час розвороту не впевнився в
безпеці маневру та допустив зіткнення з мотоциклом
МУСТАНГ, який рухався в попутному напрямку. Автобус
рухався не за маршрутом без пасажирів.
На бульв.
Сталось
зіткнення
автобусу
БОГДАНА-092,
Т. Шевченка
водій якого здійснював перевезення пасажирів за міським
у м. Києві
маршрутом № 433 та легкового автомобіля РЕНО-ЛОГАН
На вул. Ушакова
Водій
легкового
автомобіля
Ніссан-Альмера,
не
у м. Херсоні
врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
автобусом БАЗ-2215, водій якого здійснював перевезення
10 пасажирів за міським автобусним маршрутом № 9
«м.к.р.Таврійський – Річпорт»
На вул. Науковій
Пішохід не переконавшись в безпечності, почав перехід
у м. Львові
проїзної частини дороги поза межами пішохідного
переходу та зіткнувся з автобусом марки Богдан-А09202,
водій якого перевозив 29 пасажирів по міському маршруті
№ 32
На перехресті
Водій автобуса Богдан-А092 не обрав безпечної швидкості,
Покровська площа та не дотримався дистанції та допустив зіткнення з легковим
вул.Гагаріна
автомобілем ВАЗ-2101, який рухався попереду, водій якого
у м. Сумах
здійснював перевезення 15 пасажирів за регулярним
міжміським маршрутом «Покровка - Суми»
На перехресті вул.
Преображенська та Водій легкового автомобіля КІА-Спортейдж не надала
вул..Михайлівська у перевагу в русі та допустила зіткнення з автобусом
м. Кропивницькому, БАЗ-2215, водій якого здійснював перевезення 12
Кіровоградської
пасажирів за міським автобусним маршрутом № 8
області
На перехресті
Водій легкового автомобіля Тойота-Корола, виїжджаючи з
На вул.Чернігівській
у м.Суми

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди
1-0-1 З вини

Водій мотоцикла отримав
травми
Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримала травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

1 пасажир легкового

1-0-1 Не з вини

09:00

8

9

10

22.07.2019
12:20

23.07.2019
16:00

23.07.2019
11:30

24.07.2019
06:45
11

12

24.07.2019
08:50

17.07.2019
16:42
1

18.07.2019
07:23
2

вулиць Збаразької
та Галицької
у м. Тернополі
На проспекті
Курському
у м. Сумах

другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з легковим автомобілем-таксі Деу-Ланос

автомобіля-таксі отримав
травму

Водій автобуса Рута-25СПГ, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом 60 не дотримався
Постраждалі відсутні
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем Фольксваген-Пассат
На перехресті
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-1102 не надав переваги у
вулиць Саєнко та
русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем
Постраждалі відсутні
Коростишівської
ВАЗ-2107 та автобусом Рута-25, водій якого здійснював
у м. Житомирі
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 25
На вулиці
Водій легкового автомобіля ВАЗ-11174 недотримався
Дерев’янка
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
Постраждалі відсутні
у м. Харкові
автобусом БАЗ-079.23, водій якого здійснював перевезення
4 пасажирів за міським маршрутом 302
На 157 км
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110 недотримався
автодороги Н-12
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
Суми – Полтава біля автобусом Рута-20 СПГ, водій якого здійснював
Водій та 5 пасажирів
с. Диканька
перевезення
5
пасажирів
за
регулярним автобуса отримали травми
Полтавської
внутрішньообласним маршрутом Полтава – Миргород.
області
Після зіткнення автобус перекинувся на правий бік
Водій автобуса МАЗ 203065, здійснюючи перевезення 25
На вулиці Вацлава
пасажирів за міським маршрутом 3Т, виїжджаючи з
Гавела
Пішохід отримав травму
зупинки, збив задньою частиною автобуса пішохода який
у м. Києві
стояв впритул біля автобуса
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Автомотриса (АДМ №449 ЕЧК-1) зупинилась на
«Південнострілочному переводі №39 (заїзд на базу ЕЧК-13) через
Західна залізниця», злам першої по ходу осі колісної пари №216, без
Затримок в русі поїздів
ДН-2 Козятин, ст.
сходження з рейок. 18.07.2019 о 05.10 після проведення
немає.
Кривин.
ремонтних робіт, автомотрису зі швидкістю 3 км/год
транспортовано на місце дислокації (під’їзну колію ЕЧК13).
Регіональна філія
Поїзд № 2814 (ВЛ80К №095) зупинився на 109 км ПК1
Поїзд № 2814 складає
«Одеська залізниця», через несправність локомотива (розбір схеми, відсутність більше 2 год. По впливу
ДН-2 ім. Т.
набору секції 1). О 08.12 відправився з перегону. О 08.22 затримано поїзди: №2816
Шевченка, перегін
прибув на ст. Таганча з вимогою на допоміжний на 1 год. 20 хв., №732 на
Миронівка –
локомотив.
30 хв., №766 на 32 хв.

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-6 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Таганча.
18.07.2019
16:37
3

4

18.07.2019
20:22

19.07.2019
07:07
5

18.07.2019
08:19
6

19.07.2019
06:30
7

19.07.2019
08:14
8

19.07.2019
18:14
9

10

19.07.2019

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН1 Дніпро, ст. ДніпроГоловний.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Усатове.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Зелена –
Яковлівка.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН2 Тернопіль, ст.
Тернопіль.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя,
локомотивне депо
Мелітополь (ТЧ-3).
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН4 Івано-Франківськ,
ст. Отинія.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН1 Дніпро, ст.
Вільногірськ.
Регіональна філія

Отримано повідомлення
щодо мінування будівлі
головного вокзалу. О 16.50 після огляду території
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалу
відновлено.
Поїзд №167 Львів – Одеса (ЧС4 №065) на 1495 км ПК8
травмував сторонню жінку. Потерпілу госпіталізовано до
лікарні м. Одеса.
Поїзд №120 Львів –Запоріжжя-1 (ВЛ80с №1775 ТЧ-2
Подільськ) на 392 км ПК9 травмував стороннього чоловіка.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Відправився
поїзд о 07.43.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
О 08.59 після огляду території вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено, роботу вокзалу відновлено.
При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№6562 ТЧ-3 та складачем поїздів (працівник вагонного
депо) по перестановці 33 вагонів, вагонами вперед, на
нецентралізованому стрілочному переводі №228 сталося
сходження 9 вагона №56453541 (Україна, напіввагон)
другим візком за напрямком руху. Причина з’ясовується.
Поїзд №136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2ТЕ10м
№2416 ТЧ-13 Чернівці) на 164 км ПК4 смертельно
травмував сторонню глухоніму жінку , яка переходила
колію під пішохідним мостом
Поїзд №70 Київ - Маріуполь (ЧС7 №298 ТЧ-8 Дніпро)
смертельно травмував стороннього чоловіка, віком 25
років, який кинувся під поїзд. Відправився о 18.46.
Поїзд № 6108 Маріуполь – Волноваха (Р2Т №048)

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №167 затримано на
20 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №120 затримано на
36 хв.

1-0-1 Аварія

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Аварія

Поїзд №136 затримано на
33 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд № 70 затримано на
32 хв. По впливу
затримано поїзди: №2864
на 50 хв., №9302 на 23 хв.

1-1-0 Аварія
(Самогубство)

Поїзд № 6108 затримано

1-0-0 Інцидент

17:30

20.07.2019
00:02
11

20.07.2019
01:37
12

20.07.2019
06:35
13

20.07.2019
11:22
14

20.07.2019
12:10
15

16

20.07.2019

«Донецька
залізниця», ДН2 Лиман, перегін
Маріуполь –
Сартана.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, перегін
Затишшя –
Перехрестове.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, перегін
кол. п. 94 км – кол.
п. 88 км
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, перегін
РоздільнаСортувальна –
Мигаєве.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Мукачево.
Регіональна філія

зупинився на 61 км через несправність складу. Після
часткового усунення несправності поїзд відправився з
перегону. О 18.27 поїзд №6108 прибув на ст. Сартана. О
19.10 після усунення несправності поїзд відправився.
Поїзд №106 Одеса – Київ (ЧС8 №021 ТЧ-1 Київ-Пас.)
зупинився на 1374 км ПК7 через несправність локомотива.
Після огляду, ТЧМ запросив розмін локомотива на
ст. Перехрестове. О 00.22 поїзд відправився з перегону. О
00.52 зупинився на ст. Перехрестове для розміну
локомотива. О 02.07 після зміни на локомотив ВЛ80с
№2348, поїзд №106 відправився із загальною затримкою на
2 год.
Машиніст поїзда №1785 (ВЛ80с №2395) застосував
екстрене гальмування для запобігання наїзду на сторонні
предмети (дошки, частини дерев’яних шпал), які
знаходились на колії, з наїздом. Рухомий склад не
пошкоджено. О 01.51 поїзд №1785 відправився
Поїзд №5719 (ЧС-2 №575) при заїзді на колію №7
Потерпілого з травмою голови госпіталізовано в міську
лікарню.
На пульт-табло ДСП ст. Роздільна-Сортувальна сигналізує
хибною зайнятістю перша ділянка віддалення по парній
колії перегону. Причина: сторонніми особами на 1428 км
ПК6
викрадено
дросель-трансформатор
2ДТ-1-150
сигнальної точки №6
Під час виконання маневрової роботи з подачі 12
завантажених вагонів (вантаж відсів) на підвищену колію
№50 складач поїздів зірвався з підніжки першого за
напрямком руху вагона та травмувався. Потерпілого з
травмою голови приватним автомобілем доставлено в
лікарню м. Мукачево.
Поїзд №58 Ковель – Одеса (ВЛ80с №2347 ТЧ-2 Подільськ,

на на 1 год. 14 хв.

Поїзд № 106 затримано на
на 2 год.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №1785 відправився
із затримкою на 14 хв.

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

Затримок поїздів немає

Затримано поїзди: №170
на 45 хв., №294 на 36 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів немає.

1-0-1 Несчасний
випадок на
виробництві

Поїзд № 58 затримано на

1-1-0 Аварія

21:34

21.07.2019
12:46
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21.07.2019
14:04
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22.07.2019
02:20
19

22.07.2019
06:41
20
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22

22.07.2019
09.15

22.07.2019
10.53

22.07.2019
10.40
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«Львівська
залізниця», ДН3 Рівне, ст. Обарів.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН1 Київ, перегін
Заворичі –
Бобровиця.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Діброва-Олевська.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Кам’янецьПодільський.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН1 Київ, ст. Дарниця.

ТЧ-3 Козятин) на 241 км ПК7 головної колії №ІІ
смертельно травмував сторонню жінку похилого віку.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.
Поїздом №2138 (ВЛ80с №660) на 782 км ПК4 в районі з.п.
Макарівка смертельно травмовано невідомого чоловіка
похилого віку. Повідомлено: поліція, швидка допомога.

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Лиман
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Тетерів
Філія «Центр з
ремонту та
експлуатації
колійних машин».
ст. Глибочок

Під час виконання робіт з очищення водовідвідних лотків
на узбіччі колії №50 вантажного двору працівниками колії
виявлено 2 снаряди часів ВВВ. Місце огороджено.

Затримок руху поїздів
немає.

Поїзд №6618 Коростень – Київ (ЕР9м №386) в районі
пасажирської платформи. Потерпілу госпіталізовано.
Затримки поїзда немає.

травмував сторонню
жінку

Поїзд №2604 (2ТЕ116 №1458, ТЧ-7 Ковель) зупинився в
парній горловині через несправність локомотива, замовив
допоміжний. З ст. Коростень надано локомотив 2М62у
№247, поїзд відправлено о 17.09.
Чергова по вокзалу в приміщенні вокзалу отримала травму
обличчя від стороннього чоловіка в стані алкогольного
сп’яніння.
На
чергування
викликано
підмінного
працівника.
Стрілочні переводи №601 та № 603 втратили контроль
положення. О 07.00 механік СЦБ виявив відкриту муфту
УПМ та вирізано сторонніми особами блок БДР. О 07.19
контроль стрілок відновлено

6 хв.
1-1-0 Аварія
Поїзд № 2138 затримано
на12 хв.

Поїзд № 2604 затримано
на 3 год. 31 хв. По впливу
затримано поїзд № 6482
на 2 год. 08 хв

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

Затримок поїздів немає.

По впливу затримано
поїзди: №141 на
38 хв., №816 на 22 хв.,
№815 на 19 хв., №6805 на
15 хв., №722 на 7 хв.

На виробничій базі ВСП «Львівський центр механізації
Травмованого
колійних робіт» сталося травмування машиніста колійної
госпіталізовано з травмою
машини
(Duomatic 09-32 CSM
№004),
потерпілого
таза до лікарні. Під час
затиснуло між корпусом супутника машини та рамою.
операції машиніст помер

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-1-0 Нещасний
випадок

Великий
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Солоницька – Лубни
22.07.2019 Регіональна
філія
22.40
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-5
Конотоп.
перегін
Вирівка – Конотоп
23.07.2019
Регіональна філія
05.18
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Кароліно-Бугаз –
Бугаз
23.07.2019
Регіональна філія
09.30
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Фастів1 – Сорочий-Брід
22.07.2019
21.23
24

25

26

27

23.07.2019
18.12
28

24.07.2019
16.25
29

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
Воловець –
Скотарське
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка. ст.
Волочиськ

Поїзд №711 Костянтинівка – Київ (ЕКр1 №002) застосував
екстрене гальмування на 177 км ПК2 з наїздом на
автомобільні шини, накладені сторонніми особами.
Поїзд №1759 (ВЛ80с №2741) на 631 км ПК9 Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу. Потерпілого госпіталізовано.
Поїзд затримано на 53 хв
Поїзд №3064 (2ЕЛ5 №06) на 59 км ПК8. смертельно
травмував невідомого чоловіка, який сидів на рейці

Поїзд №748 Тернопіль – Київ (ЧС4 №059) зупинився на
914 км через падіння тиску в гальмівній магістралі. При
огляді складу поїзда виявлено роз’єднання гальмівних
рукавів між 3 та 4 вагонами з хвоста поїзда та пошкоджено
гальмівний рукав у 3 вагоні з голови поїзда через обрив та
падіння на колію кардану в 5 ТЕД електровоза ЧС4 №059.
Поїзд №2140 (ВЛ11м №094) на 1647 км ПК5 який не в
робочий час прямував до місця проживання травмував
чоловіка. Травмованим виявився працівник колії

Отримано повідомлення щодо мінування однієї із колій
станції, пропускати поїзда заборонено. Пасажирів та
працівників евакуйовано. О 18.10 після огляду території
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу станції
відновлено.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Поїзд затримано на 18 хв.
По впливу затримано
поїзди: №6370 на 22 хв.,
№721 на 4 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано на 53 хв

1-0-1 Аварія

Поїзд затримано на 1 год.
03 хв.

1-1-0 Аварія)

Відправився поїзд №748 о
10.42 із затримкою на
1 год. 22 хв. По впливу
затримано поїзди: №30 на
1 год. 16 хв., №14 на 51
хв., №868 на 20 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано на 27 хв.

1-0-1 Аварія

Затримано поїзди: №120
на 1 год., №256 на 50 хв.,
№74 на 45 хв., №6329 на
41 хв., №6206 на 30 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Олександр ГОНЧАР

