Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 24.01.2019 по 31.01.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
12
0
6
Не з вини:
12
6
9
ВСЬОГО:
24
6
15
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
5
0
3
Не з вини:
4
0
0
ВСЬОГО:
9
0
3
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 транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
13
4
5
- наїзди на сторонніх
10
4
5
осіб
- пожежі
1
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
16
0
0
ВСЬОГО:
29
4
5
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння подій

Місце скоєння
подій

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

3

0

0

5

1

1

1
9

0
1

1
2

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт

23.01.2019
15:00
1

24.01.2019
12:00
2

25.01.2019
10:20
3

25.01.2019
20:45
4

5

26.01.2019

На вул. Великої
Бердичевської у м.
Житомирі

Водій тролейбуса ЗІУ-9 здійснюючи перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 3 недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з автобусом МАЗ-206086 водій якого здійснював
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 53-а
На Сквирському шосе Водій автобуса Рута-20 здійснюючи перевезення 5
у с. Станишівка
пасажирів за приміським маршрутом № 121 не дотримався
Житомирська область безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем ВАЗ-217130 та легковим
автомобілем ВАЗ-21112
На вул. Світлої у м.
Водій автобуса Богдан-А09202, здійснюючи перевезення 2
Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 212 не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем Тойота-Кемрі
На перехресті пр-ту Водій легкового автомобіля Мітсубісі-Галант не дотримався
Героїв Сталінграда та безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
пр-ту Петра
з автобусом І-Ван-А07А1, водій якого рухався без пасажирів
Григоренка у м.
за міським маршрутом № 218. Після зіткнення водій
Харкові
легкового автомобіля зник з місця події
На вул. Павла Тичини Водій легкового автомобіля Хюндай-Аксент недотримався

Постраждалих не
має

1-0-0 Не з вини

Постраждалих не
має

1-0-0 З вини

Постраждалих не
має

1-0-0 З вини

Постраждалих не
має

1-0-0 Не з вини

Пасажир

1-0-1 Не
ліцензований

05:00

у м. Києві

26.01.2019

На 19 км автодороги
М-11 Львів – Шегені
Львівська область

26.01.2019
10:20

На перехресті вулиць
Сумської та
Бурсацькому узвозі у
м. Харкові

28.01.2019
06:30

На вулиці Василя
Стуса у м. Харкові

28.01.2019
10:45

На вулиці
Лебединської у м.
Сумах

28.01.2019
07:30

На автодорозі М-19 у
смт. Велика
Березовиця
Тернопільська
область

безпечної дистанції та швидкості руху і допустив зіткнення
з автобусом Богдан А-09201, який був припаркований на
правому по ходу узбіччі.
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2115 недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з автобусом Мерседес-Бенц, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за регулярним маршрутом Львів Черляни
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 20 недотримався
дезпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем Сузукі-Джимні
Водій автобуса Рута-20, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 207 не впорався з керуванням виїхав
на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з
вантажним автомобілем Мерседес-Бенц-Спрінтер
Водій легкового автомобіля Ауді не впорався з керуванням
виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з
автобусом Рута-25ПЕ, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за приміським маршрутом «Суми – Старе село»
Водій легкового автомобіля Мітсубісі-Ланцер не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.23, водій якого здійснював
перевезення 24 пасажирів за регулярним маршрутом «Бугач
- Хмельницький»

28.01.2019
11:30

На перехресті
проспектів
Ювілейному та Льва
Ландау у м. Харкові

Водій легкового автомобіля Шкода-Фабіа недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом БАЗ-079, водій якого здійснював перевезення 6
пасажирів за міським маршрутом № 206

6

7

8

9

10

11

легкового
автомобіля
отримав травму
Водій та пасажир
легкового
автомобіля
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Постраждалих не
має

1-0-0 З вини

Постраждалих не
має

1-0-0 З вини

Постраждалих не
має

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля
отримав травму
після надання
першої медичної
допомоги
відпущений
додому
Постраждалих не
має

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

28.01.2019
15:10

На вул. Данили
Галицького у м.
Рівному

27.01.2019
11:00

На вул. Воронівської
у м. Шосткі Сумська
область

28.01.2019
15:30

На вул. Чорновола у
м. Сумах

26.01.2019
17:00

Між с. Озерне та с.
Мала Вільшанка
Київської області

29.01.2019
11:00

На вул. проспекті
Науки у м. Харкові

29.01.2019
06:05

На перехресті вулиць
Білгородської та
Молодіжної у м.
Боярка Київська
область
На вул. Гастело у м.
Коростені
Житомирська область

12

13

14

15

16

17

18
19

29.01.2019
08:55
29.01.2019

На вул. вулиці

Водій вантажного автомобіля Вольво ФЛ-95, через
від’єднання причепа допустив зіткнення з тролейбусом
Шкода-14Тр, водій якого здійснював перевезення 3
пасажирів за міським маршрутом № 3
Водій легкового автомобіля Лада-Ларгус виїжджаючи з
другорядної дороги не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з автобусом Рута-20, водій якого рухався без
пасажирів до АЗС
Водій автобуса Рута-25 СПГ, здійснюючи перевезення 14
пасажирів за міським маршрутом № 5 здійснив наїзд на
пішохода який раптово вийшов на проїжджу частину дороги
у невстановленому для цього місці.
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц-Віто не
впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху
ЛАЗ-695Н, водій якого рухався без пасажирів зі станції
техобслуговування
Водій автобуса БАЗ-079.14, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 33 недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем Фольксваген-Гольф
Водій автобуса БАЗ-А079, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 3 не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з автобусом Рута-22, водій якого рухався
без пасажирів за приміським маршрутом № 742
Водій автобуса ПАЗ-32054, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 8 не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Хонда
Водій автобуса І-Ван А07А-22, здійснюючи перевезення 15

Водій та 2
пасажира
автобуса
отримали травми

1-0-3 З вини

Постраждалих не
має

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травму та був
доставлений до
лікарні
Водій та пасажир
легкового
автомобіля від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди
Постраждалих не
має

1-0-1 Не з вини

Постраждалих не
має

1-0-0 З вини

Постраждалих не
має

1-0-0 З вини

Постраждалих не

1-0-0 З вини

1-2-0 Не з вини

1-0-0 З вини

10:55

Новгородської у м.
Харкові

29.01.2019
01:40

На 58 км автодороги
М-05 Київ – Одеса
Київська область

29.01.2019
19:00

На автодорозі Н-31
Одеса–БілгородДністровський–
Монаші, с. Нова
Долина Одеська
область

29.01.2019
19:45

30.01.2019
15:00

На перехресті вулиць
Косманавтів та
Нагірної у м.
Миколаєві
На вул. Перемоги у м.
Житомирі

30.01.2019

На 298 км автодороги

20

21

22

23

24

пасажирів за міським маршрутом № 282 недотримався
має
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем Форд-Сі-Макс
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Пассат не Водій та пасажир
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив
легкового
зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ-ФТ-95. Після чого
автомобіля від
вантажний автомобіль ДАФ допустив зіткнення з отриманих травм
вантажним автомобілем Мерседес-Бенц, а легковий загинули на місці
автомобіль Фольксваген виїхав за межі проїжджої частини пригоди, ще водій
дороги і зїхав у кювет.
та 1 пасажир
вантажного
автомобіля
Мерседес
отримали травми
лікарні
Водій вантажного автомобіля Вольво-ФН-12 не впорався з
2 пасажира
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
автобуса від
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-Спрінтер, водій якого отриманих травм
здійснював перевезення 10 пасажирів за регулярним загинули на місці
маршрутом Кароліно-Бугаз-Одеса та легковим автомобілем пригоди, ще водій
Мазда-6
та 1 пасажир
автобуса
отримали травми
Водій легкового автомобіля ДЕУ-Ланос не впорався з
1 пасажир
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
легкового
зіткнення з автобусом Рута-А0483, водій якого здійснював
автомобіля
перевезення 11 пасажирів за міським маршрутом № 89
отримав травму
Водій автобуса Рута-23, здійснюючи перевезення 24 Постраждалих не
пасажирів за міським маршрутом № 14 недотримався
має
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем Вольво-ХС60 яке було припарковано
на правому по ходу узбіччі
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-614,
здійснюючи
3 пасажири

1-2-2 Не з вини

1-2-2 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-3 З вини

15:10

М-07 Київ – Ковель –
Ягодин Рівненської
області

30.01.2019
14:35

На вул.
Благовіщенської у м.
Харкові

25

перевезення 10 пасажирів за регулярним маршрутом
Рокитне – Рівне не впорався з керуванням виїхав за межі
проїжджої частини дороги з’їхав у кювет де допустив
перекидання транспортного засобу
Водій автобуса Богдан-А069.21 р/н АХ 6185 ВС, належить
ТОВ «Експрес» (Харківська обл.), має ліцензію серії ГБ №
009241, термін дії не обмежений, здійснюючи перевезення 2
пасажирів за міським маршрутом № 254 недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем АУДІ-А3

автобуса
отримали травми
Постраждалих не
має

1-0-0 З вини

Постраждалих не
має

1-0-0 З вини

Постраждалих не
має

1-0-0 Не з вини

Постраждалих не
має

1-0-0 Не з вини

Постраждалих не

1-0-0 З вини

Міський електричний транспорт
23.01.2019
15:00
1

24.01.2019
18:20
2

24.01.2019
18:20
3

4

25.01.2019

На вул. Великої
Бердичевської у м.
Житомирі

Водій тролейбуса ЗІУ-9інвентарний № 1296 належить КП
«Житомирське
трамвайно-тролейбусне
управління»
(Житомирська обл.), здійснюючи перевезення 30 пасажирів
за міським маршрутом № 3 недотримався безпечної
швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення з
автобусом МАЗ-206086, водій якого здійснював перевезення
12 пасажирів за міським маршрутом № 53-а
На перехресті
Водій вантажного автомобіля МАЗ-533702-240 проігнорував
забороняючий сигнал світлофора та допустив зіткнення з
Клочківської та
проспекту Перемоги у трамваєм Татра-Т3 інвентарний № 3071 належить КП
«Жовтневе трамвайне депо» (Харківська обл.) водій якого
м. Харкові
здійснював перевезення 60 пасажирів за міським маршрутом
№ 20
На вул.
Водій легкового автомобіля Шевроле-Лачетті недотримався
Гольдбергівської у м. безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
Харкові
трамваєм Татра-Т3, інвентарний № 3051 належить КП
«Салтівське трамвайне депо» (Харківська обл.) водій якого
здійснював перевезення 70 пасажирів за міським маршрутом
№ 27
На перехресті Великої Водій тролейбуса ЗІУ-9 інвентарний № 1238 належить КП

11:50

26.01.2019
20:55
5

27.01.2019
18:10
6

28.01.2019
15:10
7

29.01.2019
07:30
8

29.01.2019
12:40
9

Бердичевської та
Театральної у м.
Житомирі

«Житомирське
трамвайно-тролейбусне
управління»
(Житомирська обл.), здійснюючи перевезення 10 пасажирів
за міським маршрутом № 2 недотримався безпечного
інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з легковим
автомобілем Мітсубісі-Оутлендер
На вул. Героїв Праці у Водій легкового автомобіля Ніссан-Кашкай недотримався
м. Харкові
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
трамваєм Татра-Т3 інвентарний № 685 належить КП
«Салтівське трамвайне депо» (Харківська обл.), водій якого
здійснював перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом
№ 26
На вул. Плеханівської Водій трамвая Татра-Т3 інвентарний № 309 належить КП
у м. Харкові
«Жовтневе трамвайне депо» (Харківська обл.), здійснюючи
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 6
виконуючи маневр заднім ходом допустив зіткнення з
легковим автомобілем Фольксваген-Джета
На вул. Данили
Водій вантажного автомобіля Вольво ФЛ-95, через
Галицького у м.
від’єднання причепа допустив зіткнення з тролейбусом
Рівному
Шкода-14Тр, інвентарний № 0173, належить КП
«Рівнеелектротранс» (Рівненська обл.), водій якого
здійснював перевезення 3 пасажирів за міським маршрутом
№3
На вул.
Водій легкового автомобіля Хюндай-Акцент не надав
Холодногірської у м. переваги у русі та допустив зіткнення з тролейбусом ЛАЗХаркові
Е183А1 інвентарний № 2105, належить КП «Тролейбусне
депо № 2» (Харківська обл.) водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 27
На проспекті Льва
Водій тролейбуса Тролза інвентарний № 2332, належить КП
Ландау у м. Харкові «Тролейбусне депо № 2» (Харківська обл.), здійснюючи
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 35
недотримався безпечного інтервалу руху та допустив
зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ-85.380

має

Постраждалих не
має

1-0-0 Не з вини

Постраждалих не
має

1-0-0 З вини

Водій та 2
пасажира
автобуса
отримали травми

1-0-3 З вини

Постраждалих не
має

1-0-0 Не з вини

Постраждалих не
має

1-0-0 З вини

24.01.2019,
18.57

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне ст. Броди

24.01.2019,
17.40-18.50

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця» ст.
Мусіївка.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя перегін
Запоріжжя 1 –
Кушугум

1

2

25.01.2019,
19.19

3

25.01.2019,
20.32
4

Залізничний транспорт
Поїзд №749 Київ – Івано-Франківськ (ЧС8 №19 ТЧ-1 Київ,
ТЧМ-1 Белінський) на регульованому переїзді 44 км ПК4 з
смертельно
черговим працівником, при справно працюючій переїзній
травмував
сигналізації та закритих шлагбаумах,. Повідомлено:
сторонню жінку
поліцію, швидку допомогу. Затримка поїзда склала 7 хв
Стрілочний перевод №101/103 втратив контроль положення.
Затримано поїзди:
Оглядом працівниками ПЧ виявлено намерзання льоду між
№6477 на 58 хв.,
гостряком та рамною рейкою..
№6455 на 54 хв

Поїзд №2661 (ВЛ11 №653 ТЧ-3, ТЧМ-3 Іванов, ст.
формування – Запоріжжя- Ліве, ст. призначення –
Дніпрорудне) зупинився на 1111 км ПК4 через спрацювання
гальм. Після огляду складу поїзда локомотивною бригадою
виявлено саморозчеплення між вагонами 20 - №55161814
Затримка поїзда
(Україна) та 21 - №63940423 (Україна) через несправність
№2661 склала 1
автозчепного пристрою в напіввагоні №55161814 (власник
год. 45 хв. По
«ОТП Лизинг», ДР – 16.07.2017 – 0521-Помічна-ВЧД, ПР-3
впливу затримано
– 03.12.2018 – 478-Запоріжжя-Ліве-ВЧДР по коду 540 –
поїзд №6527 на 13
несправність запірного пристрою люка). О 19.35 непарну
хв
колію перегону закрито для руху поїздів. О 20.00 надано
допоміжний локомотив (ЧМЕ3т №7207, ТЧМ-3 Сухобрус)
для повернення поїзда №2661 на ст. Запоріжжя-1. О 20.55
поїзд прибув на ст. Запоріжжя-1, непарну колію перегону
відкрито для руху поїздів.
Регіональна філія
Поїзд №8101 (ЧМЕ3 №6595, ТЧМ-5 Нікіфоров) на 923 км
Для надання
«Одеська залізниця»,
ПК5 в межах з.п. «Б. Хмельницького» застосував екстрене
допомоги
ДН-2 ім. Т. Шевченка. гальмування для попередження наїзду на особу. Збито
машиніст
перегін ім. Т.
сторонню жінку (Барановська І.В.), яка перебувала у стані викликав швидку
Шевченка – Софіївка алкогольного сп’яніння. Візуальним оглядом виявлено на
допомогу, але
жінці розірвану куртку, наявність травм встановити не
потерпіла
вдалося
відмовилася від
неї та зникла.

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

26.01.2019,
08.25

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка
перегін Чорноліська –
Цибулеве

26.01.2019,
01.00

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород ст. Чоп

Стрілки №55/57 втратили контроль положення на пульттабло ДСП. Несправність усунено о 10.40, замінено 20 м
кабелю СБЗПу-7х1. Причина: вихід з ладу кабелю СБПу-7х1
в колі управління стрілкою між муфтою СП-1 і стр. №57.
Кабель вкладено у 1964 р.

26.01.2019,
12.40

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ ст.
Ворохта

26.01.2019,
14.30

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

Поїзд №8101 (2ТЕ10М №2750Б/2834А, ТЧМ-13 Гаврилюк,
снігоприбиральна машина СМ-2 приписки ПЧ-13) виїхав в межах
станції у парну горловину для вивантаження снігу. Через
заклинювання транспортера у повернутому положенні та
знаходження між опорами електромережі і неможливістю
приведення в транспортне положення затримано поїзд №25 на 2
год. 05 хв.
Під час виконання маневрової роботи тепловозом ЧМЕ3 №6608
(ТЧМ-7 Кравченко, складач поїздів Семенець) з перестановки 12
порожніх зерновозів з 12 сортувальної колії сталося сходження
четвертої колісної пари останнього вагона №95793436 (УЗ).
Причина: запресовка снігу між рампою та вагоном. Ділянка колії,
на якій сталося сходження вагона, була закрита для руху через
негабарит від снігу. Для усунення наслідків задіяно відновний

5

6

7

8

Поїзд №2823 (ВЛ80т №1494, ТЧМ-3 Козятин Степаненко,
ст. формування Знам’янка) зупинився на 279 км ПК8 при
швидкості 49 км/год. через спрацювання гальм. ТЧМ
виявлено саморозчеплення з розривом близько 50 м між
вагонами 26 №52684784 (Україна, ДР 17.09.2017 ВЧРЕМ
Фастів РВК, ПР-2 03.01.2018 ВЧД Лиман Дон.) та 27
№52415882 (Україна). Викликано працівників ВЧД.
Оглядом виявлено заклинювання замка автозчепу у вагоні
№52684784 через злам серпоподібної перемички по старій
тріщині.

Після усунення
несправності
поїзд відправлено
о 10.40 із
затримкою на 2
год. 15 хв. По
впливу затримано
поїзди: №83 на 56
хв., №733 на 48
хв., №62 на 29 хв.,
№2825 на 2 год.
25 хв., №6503 на 1
год. 36 хв., №2823
на 1 год. 15 хв

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди:
№82 на 15 хв.,
№18 на 7 хв
1-0-0 Інцидент
По впливу на ст.
Вороненко
затримано поїзд
№358 на 55 хв.
1-0-0 Аварія (схід
рухомого складу)
Затримок поїздів
немає

26.01.2019,
16.21
9

26.01.2019,
17.16
10

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

26.01.2019,
19.11

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Нові Безрадичі

26.01.2019,
19.29

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка ст.
Калинівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя перегін
Запоріжжя-Вантажне –
Запоріжжя-1

11

12

26.01.2019,
20.44
13

14

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

26.01.2019,
20.45

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3 Рівне
ст. Рожище, перегін

поїзд ВП-3 ст. Знам’янка.
Поїзд №6320 Ковель – Сарни (Д1 №658/1, РПЧМ-3 Шумик з
тепловозом М62 №1466, ТЧМ-7 Касянчик) на нерегульованому
без чергового працівника переїзді 438 км ПК1 застосував
екстрене гальмування в зв’язку з тим, що легковий автомобіль
VOLKSWAGEN Caddy без номерних знаків, проігнорувавши
дорожні знаки «СТОП», здійснив удар в бік першого вагона
поїзда.
Поїзд №2315 (ВЛ80т №1448, ТЧМ-4 Грязнов) зупинився на III
колії для пропуску поїздів №2403 та №3018. Під час відправлення
в поїзді спрацювали гальма. При огляді поїзда охоронець фірми
«Альфа Преміум Груп», що супроводжував поїзд, заявив
крадіжку близько 30-40 чавунних злитків з вагона №52878774 (2 з
голови поїзда). Повідомлено: ВОХР, поліція.
Поїзд №6705 Київ-Волинський – Миронівка (ЕР9м , РПЧМ-8
Діденко) прибув із затримкою на 23 хв. через несправність складу
з вимогою допоміжного локомотива. О 19.31 із ст. Дарниця
надано допоміжний локомотив ВЛ80 №441, ТЧМ-9 Сергієнко.

1-0-0 ДТП
Постраждалих
немає. Поїзд
затримано на 5 хв
1-0-0 Інцидент
Поїзд затримано на
1 год. 05 хв.

Відправився поїзд
№6705 з
допоміжним о 20.17
з затримкою на 1
год. 28 хв
Поїзд №2233 (ВЛ80Т №1827, ТЧМ-4 Зачепілов) в межах станції. смертельно
Повідомлено: поліція, швидка допомога. Поїзд №2233 затримано травмував
на 06 хв
стороннього
чоловіка
Поїзд №2469 (ВЛ11м №053 (ТЧ-3), ТЧМ-3 Макаров) на 1102 км
ПК1 травмував стороннього молодого чоловіка (травма коліна).

Відсутня напруга в контактній мережі через електричний пробій
гірлянди скляних ізоляторів типу ПС-70 на опорі №29 на 361 км
ПК4 перегону. Напругу контактної мережі відновлено: ст.
Рожище о 21.42, ст. Переспа о 22.11, на перегоні Рожище –

Потерпілого
госпіталізовано в
міську лікарню.
Повідомлено:
поліція, швидка
допомога. Поїзд
№2469 затримано
на 1 год. 01 хв.
Затримано поїзди:
№6361 на 1 год. 26
хв., №6396 1 год. 18
хв., №98 на 55 хв

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

Переспа в 00.19..

27.01.2019,
00.01

Рожище – Переспа, ст.
Переспа
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин перегін Галине
– Миронівка

27.01.2019,
10.00

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми, ст. Суми

27.01.2019,
06.00

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

Під час виконання маневрових робіт локомотивом ЧМЕ3 №1947,
ТЧМ-8 Шестер між СП №66 та СП №42 при швидкості 15
км/год.. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Затримки
поїзда немає
При підготовці до відправлення поїзда №6252 Одеса – Вапнярка
(ЕР9Е №635), змітаючи з лобового скла сніг, підсковзнувся та
впав помічник машиніста електропоїзда ВП «Моторвагонного
депо Одеса-Застава 1», Корнишев Максим Ігорович (25.08.1989
р.н., загальний стаж роботи – 10 років, за професією – 10 років).
Каретою швидкої допомоги травмованого доставлено до лікарні.

27.01.2019,
08.50

Філія
«Центр
будівельно-монтажних
робіт та експлуатації
будівель і споруд». ст.
Київ-Волинський

Виникла пожежа в житловому будинку, розташованого на
території станції, який знаходиться на балансі Київського БМЕУ
філії БМЕС. Повідомлено: ДСНС, поліцію, швидку допомогу,
ВОХР.

27.01.2019,
12.49

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава ст. Сула

Під час слідування поїзда №6544 Ромни – Ромодан (ЧМЕ3
№2996, ТЧМ-7 Клименко) на регульованому (без чергового
працівника) переїзді 124 км сталося зіткнення з легковим
автомобілем «Skoda Fabia» держ. номер ВІ0078ВЕ, який виїхав
при забороняючих показниках, справно працюючої переїзної

15

16

17

18

19

Поїзд №131 Рівне –Миколаїв (ЧС-4 №190, ТЧМ-1 Сірий)
зупинився на 98 км за показанням пристрою КТСМ «Тривога 1»
локомотив, 5 вісь, права сторона. Після огляду машиніст заявив
заміну локомотива по ст. Миронівка, відправився в 00.05, прибув
на станцію в 00.26 з затримкою на 20 хв.

Після заміни
локомотива на ВЛ80 №429 (ТЧМ-3
Пінгін) відправився
поїзд №131 о 01.27
з загальною
затримкою на 1 год.
21 хв
смертельно
травмовано
сторонню особу
Попередній діагноз
– забій лівого
стегна.
Повідомлено:
швидку допомогу.
Затримки поїзда
немає.
Потерпілих та
загрози руху
поїздів немає. О
09.38 пожежу
ліквідовано.
Причина пожежі та
ступінь
пошкодження
об’єкта –
встановлюється
Смертельно
травмовано водія.
Повідомлено:
поліцію, швидку
допомогу. Вини

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-1 Виробничий
травматизм

1-0-0 Пожежа

1-1-0 ДТП (Аварія)

сигналізації.

20

27.01.2019,
16.08

28.01.2019,
00.24
21

28.01.2019,
01.18
22

23

28.01.2019,
04.50

28.01.2019,
09.32
24

28.01.2019,
10.50
25

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків перегін
Мерефа – Покотилівка
Регіональна
філія
«Львівська
залізниця»,
ДН-3
Рівне. ст. Заболоття
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка ст.
Шарівка

Поїзд №6522 Лозова – Харків-Пасажирський (ЕР2Р №7073,
РПЧМ-1 Поплико) на 800 км травмував сторонню особу..
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу, ВОХР. Затримка поїзда
склала 49 хв
Поїзд №6316 Хотислав – Ковель (Д1 №658/1, РПЧМ-3 Шумик з
тепловозом М62 №1466, ТЧМ-7 Давидюк) через несправність
тепловоза запросив допоміжний локомотив. З допоміжним
локомотивом М62 №1397 (ТЧМ-7 Шевчук), наданим з ст.

філії немає.
Затримки поїздів
уточнюються
1-0-1 Аварія
Жінку
госпіталізовано
Ковель поїзд
відправлено о 02.21
із затримкою на 1
год. 51 хв

Поїзд №72 Запоріжжя – Київ (ЧС4 №211, ТЧМ-1 Півторак) на
регульованому без чергового працівника переїзді 34 км, при
Травмованих та
справно працюючих пристроях переїзної сигналізації при
вини залізниці
швидкості 35 км/год. сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-2101
немає. Поїзд
держ. номер ВА4479АТ, який заглох на переїзді, водій Сулима. затримано на 25 хв.
Повідомлено поліцію.
Регіональна філія
Поїзд №797 Вінниця – Одеса (ВЛ40у №1202-1 ТЧ-2 Подільськ,
«Одеська залізниця», ТЧМ-2 Яковлев) при швидкості 95 км/год. на колії №І стався злам
Затримка поїзда
ДН-1 Одеса ст. Карпове обох струмоприймачів та обрив контактного проводу. Зупинився
більше 1 години
на 1466 км ПК7 перегону Карпове – Вигода.
Регіональна філія
Поїзд №6701 Дніпро – Таврійськ (ЕР2т №7222 РПЧ-1 Дніпро,
Об 11.06 поїзд
«Придніпровська
РПЧМ-1 Косачук) зупинився на 1128 км ПК1 через несправність
відправився із
залізниця», ДН-3
моторного вагона №72208 (злам тягового редуктора), з вимогою
загальною
Запоріжжя, перегін
допоміжного локомотива. О 10.00 зі ст. Запоріжжя-1 надано затримкою на 1 год.
Канкринівка – Плавні
допоміжний локомотив ЧМЕ3 №1851 ТЧ-3, ТЧМ-3 Цинкаленко.
40 хв. По впливу
О 10.24 поїзд №6701 повернуто на ст. Канкринівка. О 10.32 – затримано поїзди:
10.57 маневрова робота по відчепленню двох несправних вагонів
№6511 на 31 хв.,
3 - №72203 та 4 - №72208.
№3001 на 36 хв.
Регіональна
філія При слідування з бази ЕЧК-36 по колії №6 в Південну горловину
допущено
«Придніпровська
(для виконування робот у «вікно»), на стрілочному переводі №20 сходження дрезини
залізниця»,
ДН-3
АГВ-132
Запоріжжя.
ст.
№18861220 (ЕЧКЯкимівка
360) другою
колісною парою за

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія (схід
рухомого складу)

28.01.2019,
10.02
26

28.01.2019,
19.35
27

28.01.2019,
22.42
28

29.01.2019,
08.10
29

29.01.2019,
06.26

30

Регіональна філія
«Південно-західна
залізниця», ДН-5
Конотоп одноколійний
перегін Макове – Глухів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп перегін
Вирівка – Конотоп
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст. Пологи

На регульованому переїзді 29 км ПК5 без чергового працівника,
при справно працюючій переїзній сигналізації, допущено
зіткнення поїзда №4831 (ЧМЕ3 №1328 ТЧ-11, ТЧМ-11 Тітович,
2/1 вагонів) з автомобілем «Мерседес Віто», р/н ВМ1587МВ..

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень ст.
Вершниця
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин перегін Остріг
– Івачків

Поїзд №705 Київ – Перемишль (HRCS2 №009, УЗШКМ Петрук)
на 327 км ПК7 Потерпілого госпіталізовано. Повідомлено:
поліція, швидка допомога. Поїзд №705 затримано на 28 хв.

На пульт-табло ДСП ст. Вирівка перша ділянка віддалення
непарної колії сигналізує хибну зайнятість. За повідомленням
ПЧУ-3 Богуславского виявлено, що невідомими особами
викрадено матеріали ВБК: шестиотворні накладки з болтами – 2
шт. О 21.32 несправність усунуто.
Під час виконання маневрової роботи локомотивом (ЧМЕ3
№7214, ТЧМ-4 Малько, складач поїздів Бідний) біля сигналу М11

Поїзд №1515 (ВЛ80т №490, ТЧМ-3 Ткачук) зупинився на 205 км
ПК1 за повідомленням працівників ПЧ-18 про іскріння в складі
поїзда. Оглядом ТЧМ в 12 з голови поїзда вагоні №60454402
(Україна, вантаж – прокат чорних металів, ст. відправлення
Маріуполь-Сортувальний, відправник ЧАО «Маріупольський
металургійний комбінат ім. Ілліча») Вагон відчеплено.
Відправився поїзд №1515 о 10.08 з загальною затримкою на 3 год.
17 хв. По впливу затримано поїзд №133 на 18 хв

напрямком руху
через злам вісі
колеса
Без травмованих

По впливу
затримано поїзди:
№777 на 49 хв.,
№341 на 10 хв
травмовано
стороннього
чоловіка (травма
ноги).
Травмованого
госпіталізовано.
Затримок руху
поїздів немає
травмував
стороннього
чоловіка (60-65
років, забій руки).
виявлено –
відкритий люк.
Відправився з
перегону о 06.42,
прибув на ст.
Івачків о 07.07 для
огляду
працівниками ВЧД.
Після огляду
працівниками ВЧД

1-0-0 ДТП

1-0-0 Незаконне
втручання

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

29.01.2019,
09.38

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. Бобровиця

Машиніст поїзда №6915 Ніжин –Борщагівка (ЕР9м №391, РПЧМ8 Білозір) повідомив, що на 777 км ПК2. Повідомлено: поліція,
швидка допомога. Затримки поїздів немає

29.01.2019,
11.40

Регіональна
філія
«Південна залізниця»,
ДН-5
Куп’янськ
перегін Білий-Колодязь
– Вовчанськ

Поїзд №6562 Куп’янськ-Вузловий – Вовчанськ (ЧМЕ3 №3937,
ТЧМ-15 Редько, 3 пасажирських вагона) зупинився на
регульованому переїзді 55 км без чергового працівника через
зіткнення з вантажним автомобілем «МАN» (держ. номер
АХ5157ВН, завантажений зерном з причепом, власник ПП
Солоницький О.А., водій Боков Є.С., 1983 р.н.), водій
автомобілю. Вини філії немає. Повідомлено: поліція, швидка
допомога. Поїзд №6562 затримано.

29.01.2019,
15.09

Регіональна
філія
«Придніпровська
залізниця»,
ДН-3
Запоріжжя
перегін
Синя Гора – Великий
Токмак

29.01.2019,
19.55

Регіональна
філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1
Київ.
ст.
КиївПасажирський

Поїзд №6843 Пологи – Бердянськ (ЧМЕ3т №7065 (ТЧ-4), Відправився поїзд
ТЧМ-4 Водолазький) зупинився на 125 км через
№6843 з
несправність локомотиву (несправність компресора). О
допоміжним о
15.15 машиніст замовив допоміжний локомотив. Зі ст. Берда 17.05, ст. Великий
о 15.24 відправлено допоміжний локомотив ЧМЄ3 №5750
Токмак
(ТЧ-4), ТЧМ-4 Сачанов.
прослідував о
17.27 з загальною
затримкою на
2 год. 16 хв
Чергова по вокзалу отримала інформацію від працівників
О 22.30 роботу
відділу поліції про мінування будівлі Центрального вокзалу.
вокзалу
Пасажирів
та
працівників
вокзалу
евакуйовано.
відновлено,
Повідомлено: поліцію, ДСНС, швидку допомогу, СБУ.
вибухових
пристроїв не
виявлено
Поїзд №6802 Борщагівка – Гребінка (ЕР9м №552, РПЧМ-8
травмував

31

32

33

34

35

о 08.20 заявлено
відчеплення вагону.
між першою та
третьою колією
знаходиться тіло
смертельно
травмованої
сторонньої жінки
(40 років)
проігнорував
заборонне
показання
світлофорної
сигналізації. Водія
медичною
допомогою
доставлено до
Вовчанської
районної лікарні

30.01.2019,

Регіональна

філія

1-1-0 Аварія

1-0-1 ДТП

1-0-0

Інцидент

1-0-0 Незаконне
втручання

1-0-1 Аварія

04.25

«Південно-Західна
Лазебник) на 1 км ПК10 Повідомлено: поліцію, швидку
залізниця»,
ДН-1 допомогу. Затримка поїзда склала 18 хв.
Київ.
ст.
КиївТоварний

30.01.2019,
04.25-10.38

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг ст.
Нікополь

30.01.2019,
18.06

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин перегін
Брівки – Чорнорудка

36

37

стороннього
чоловіка, віком
близько 40 років.

На пульт-табло ДСП стрілка №1 втратила контроль Затримано поїзди:
положення, індикація несправності вихідного світлофора №141 на 1 год. 13
Ч1. Оглядом встановлено: невідомими особами відкрито хв., №6489 на 47
муфту РМ-7 між світлофорами НМ1В та Ч1, пошкоджено хв., №6481 на 45
монтаж трьох кабелів СЦБ СБзПУ. Повідомлено: ВОХР, хв., №6485 на 44
СБУ, поліція.
хв., №6492 на 23
хв., №72 на 4 хв.,
№2601 на 1 год.
50 хв., №2003 на 1
год. 50 хв., №4485
на 1 год. 40 хв.,
№2704 на 1 год.
30 хв., №2705 на 1
год. 24 хв., №2707
на 1 год. 10 хв.,
№2168 на 23 хв.,
№2702 на 22 хв.,
№7780 на 19 хв
Поїзд №1605 (ВЛ80 №545, ТЧМ-9 Зубрієнко) зупинено на
Через
980 км ПК1 через повідомлення ТЧМ-3 Каліновського
неможливість
(ЧМЕ3 №4665), знаходився по ст. Брівки, про почервоніння
відчеплення
буксового вузла в складі поїзда. Оглядом локомотивною
вагона, головну
бригадою виявлено в 18 з голови поїзда вагоні №65295677
частину поїзда
(Україна, вантаж сіль, ДР – 11.05.2016 філія «Панютинський
№1605 в складі
ВРЗ», ПР-3 – 25.01.2019 ВЧД Лиман, несправність запору
17-вагонів
люка) – руйнування буксового вузла з вимогою працівника відправлено до ст.
ВЧД, який прибув із ст. Попільня о 19.10. Після огляду Козятин о 22.24 з
ВЧДЕ-3 Гайдай о 19.15 надав дозвіл на осаджування поїзда
затримкою на 4

1-0-0 Незаконне
втручання

1-0-0 Інцидент

31.01.2019,
05:58

38

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Немішаєве – Буча

на ст. Брівки зі швидкістю 3 км/год для відчеплення вагона.
год. 22 хв.
О 20.29 поїзд за допомогою тепловоза ЧМЕ3 №4665 (ТЧМ Хвостова частина
Гусєв) відправлено з перегону на ст. Брівки, прибув о 21.32 буде переставлена
на колію №3.
на колію №5, з
подальшим
відправленням на
ст. Козятин для
з’єднання поїзда.
По впливу
затримано поїзди:
№132 на 52 хв.,
№6213 на 32 хв.,
№2219 на 4 год.
10 хв., №2241 на 3
год. 19 хв.
Поїзд №6604 Малин – Святошин (ЕР9м №549, РПЧМ-8 Поїзд затримано
Буряк) зупинився на 36 км ПК1 через заклинення колісної на 2 год. 11 хв. По
пари в вагоні №54006. Поїзд зі зменшеною швидкістю впливу затримано
прибув на ст. Буча о 07.03. Після відчеплення вагонів поїзди: №92 на 57
№54006 та №54007 поїзд відправився із загальною хв., №7004 на 53
затримкою 2 год. 11 хв.
хв., №6606 на 42
хв., №7002 на 30
хв. Причина
з’ясовується

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

1-0-0 Інцидент

О. ГОНЧАР

