Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 25.04.2019 по 02.05.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
6
1
6
Не з вини:
6
1
14
ВСЬОГО:
12
2
22
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
2
Не з вини:
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
2
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
2
0
4
ВСЬОГО:
2
0
4
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
14
7
3
- наїзди на сторонніх
10
7
3
осіб
- пожежі
1
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
5
0
0
ВСЬОГО:
19
7
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
6
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
1
0
0
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

2

1

0

9

1

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт

24.04.2019
17:00
1

25.04.2019
06:30
2

3

4

25.04.2019
10:05

25.04.2019
18:50

26.04.2019
17:00
5

26.04.2019
04:30
6

На 680 км
автодороги М-12
Стрий – Тернопіль
– Кропивницький –
Знам’янка,
Кіровоградської
області
На перехресті
проспекту
Слобожанський –
вул. 8 березня
у м. Дніпрі
На вул.
Прожекторній
у м. Маріуполі
Донецької області
На вул.
Замостянської
у м. Сумах

Водій вантажного автомобіля ГАЗ-33021 не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ-95ХФ480,

Водій та 2 пасажири
вантажного автомобіля
ГАЗ-33021 отримали
травми

1-0-3 Не з вини

Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-313,
здійснюючи
перевезення
18
пасажирів
за
регулярним
внутрішньообласним маршрутом Підгородне – Дніпро, не
впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним
автомобілем ДАФ-95, який рухався в попутному напрямку
Водій автобуса Богдан-А09202, здійснюючи перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 146, перед
початком руху, зачиняв двері та прижав ногу пасажиру

5 пасажирів автобуса
отримали травми різного
ступеня важкості

1-0-5 З вини

Пасажир отримав травму

1-0-1 З вини

Водій мотоцикла отримав
травму

1-0-1 Не з вини

Водій мотоцикла отримав
травму

1-0-1 Не з вини

Водій вантажного
автомобіля МАН від
отриманих травм загинув
на місці подій, водій
автомобіля СКАНІА

1-1-0 З вини

Водій мотоцикла Сузукі недотримався безпечного
інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з автобусом
І-Ван-А07А-30, водій якого здійснював перевезення 19
пасажирів за міським маршрутом № 55
На вул. Київської Водій мотоцикла Хонда не дотримався безпечного
у м. Житомирі
інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з легковим
автомобілем Сітроєн-Берлінго та автобусом Рута-25,
водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за
міським маршрутом № 10
На 182 км. а/д М-07 Водій вантажного автомобіля МАН, не впорався з
Київ-Ковель,
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
у Житомирській зіткнення з вантажним автомобілем СКАНІА
області

На регульованому переїзді з черговим працівником 43 км
ПК9 (ІІ категорії), при справно працюючій світловій і
звуковій сигналізації та закритих шлагбаумах, водій
вантажного автомобіля ДАФ-95, об’їхав шлагбаум та
длопустив зіткнення з тепловозом
28.04.2019
На 518км +450м
Водій легкового автомобіля KIA-РIO не впорався із
Водій легкового
09:30
автодороги М-06
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
автомобіля та 2 його
«Київ – Чоп»,
зіткнення з автобусом ВAН-ХУЛ-915, водій якого
пасажири отримали
Львівської області здійснював нерегулярні перевезення пасажирів за
травми
міжобласним маршрутом м. Київ до м.Львів
28.04.2019
На 349 км
Водій легкового автомобіля Опель-Вектра не впорався з
Водій та 2 пасажири
19:10
автодороги М-06 керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
легкового автомобіля
«Київ – Чоп»
зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ
отримали травми
Рівненської області
29.04.2019 На вул. Гната Юри Водій легкового автомобіля ЗАЗ-110307, виїжджаючи з
Водій та 3 пасажири
14:45
у м. Києві
другорядної дороги не надав переваги у русі та допустив
легкового автомобіля
зіткнення з автобусом Атаман-А092, водій якого отримали травми різних
здійснював перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом
ступенів тяжкості
№ 429
30.04.2019 На 423 км. а/д М-2 Водій автобуса ЮТОНГ, здійснюючи нерегулярні
Водій та 2 пасажири
12:49
Орел - Москва, с. перевезення 52 пасажирів (громадян України) від м. Київ автобуса отримали травми
Бельдяжки,
до м. Москва, допустив зіткнення з вантажним автомобілем
Орловської області, КамАЗ, який несподівано перешикувався на полосу руху
Російської
автобуса, безпосередньо перед ним
Федерації
30.04.20191 На проспекті Злуки Водій
легкового
автомобіля-таксі
ДЕУ-НЕКСІА,
Постраждалі відсутні
0:40
у м.Тернопілі
рухаючись без пасажирів, не врахувавши дорожні
обставини, допустив зіткнення з легковим автомобілем
ОПЕЛЬ-АСТРА
01.05.20190
На перехресті
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21150 не обрав безпечної
Водій легкового
9:00
вулиць О. Тихого швидкості руху, не надав переваги у русі та допустив
автомобіля та 1 його
та вул. К. Гампера, зіткнення з автобусом РУТА-СПВ-17, ліцензія серії АД № пасажир отримали травми,
у м. Краматорську, 038604, термін дії необмежений, водій якого здійснював
ще 1 пасажир легкового
Донецької області перевезення 12 пасажирів за міський маршрутом №8
автомобіля від отриманих
травм загинув на місці
пригоди
01.05.2019
На 543ткм.
Водій автобуса Неоплан-316-SHP, здійснюючи нерегулярні
Пасажир автобуса
26.04.2019
07.49

7

8

9

10

11

12

13

14

Одноколійний
перегін Дзинілор –
Аліяга,
Одеської області

отримав травми
Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1-0-3 Не з вини

1-0-3
Нерезиденти
1-0-4 Не з вини

1-0-3 З вини

1-0-0 З вини

1-1-2 Не з вини

1-0-1 Нерезидент

08:20

автодороги М-06
«Кив – Чоп»
,Львівська обл.

перевезення 50 пасажирів з Польщі до України», не
врахував дорожньої обстановки та погодних умов
допустив здійснив зіткнення з вантажним автомобілем
Тата-LPT-613

отримав травми

Міський електричний транспорт
25.04.2019
12:05
1

На проспекті
Героїв України
у м. Миколаєві

Водій тролейбуса Шкода-14Тр, здійснюючи перевезення 80
пасажирів за міським маршрутом № 9, на зупинці
громадського транспорту почав рух з відкритими
дверцятами, що призвело випадіння пасажира з коляскою,
які виходили з тролейбуса

2 пасажири тролейбуса
отримали травми

1-0-2 З вини

Залізничний транспорт

1

25.04.2019
18.15

25.04.2019
23.05
2

26.04.2019
00.25
3

26.04.2019
07.49
4

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Кабанне
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Кам’янське –
ЗапоріжжяКам’янське
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Ужгород
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса,
одноколійний
перегін Дзинілор –

Поїзд №138 Лисичанськ – Хмельницький (ТЕП70 №3115
ТЧ-15
Куп’янськ)
зупинився
через
несправність
локомотива з вимогою допоміжного локомотива. Допомогу
надано локомотивами: ЧМЕ3 №5177
Поїзд № 4802 ВЛ8 №758 на 7 км ПК7 смертельно
травмував сторонню жінку

Локомотив ЧМЕ3 № 6094 при виїзді з колії № 9 в районі
стрілочного переводу № 72 травмував стороннього
чоловіка. Постраждалого з травмою голови госпіталізовано
до міської лікарні
На регульованому переїзді з черговим працівником 43 км
ПК9 (ІІ категорії), при справно працюючій світловій і
звуковій сигналізації та закритих шлагбаумах, водій
вантажного автомобіля АР2136ЕВ об’їхав шлагбаум та
в'їхав у бік відомої секції тепловоза поїзда №3054 (2ТЕ116
№900Б/720А), що рухався зі швидкістю 60 км/год.

Поїзд №138 відправився з
допоміжними із
затримкою на 1 год. 44 хв

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано на 10 хв.

1-1-0 Аварія

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Травмованих немає. Вини
філії немає.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Аліяга
26.04.2019
09.01
5

6

26.04.2019
09.18

26.04.2019
09.35
7

26.04.2019
12.40

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Пологи

26.04.2019
11.50

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-4
Херсон,
одноколійний
перегін
Добровільський –
Казанка
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса ст. ОдесаЗастава І

8

9

26.04.2019
17.55
10

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Дарниця
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст.
Кам’яний Міст

Отримано повідомлення щодо мінування будівель
Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
працівників евакуйовано.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано
Поїзд №2414 (ВЛ80с №2382 ТЧ-2 Подільськ, ТЧ-4
Помічна, 4811 т, 212 осей) зупинився на головній колії №ІІ
через спрацювання автогальм. Оглядом складу спільно ДС
та локомотивною бригадою виявлено сходження другої
колісної пари першого за напрямком руху візка 28 вагона з
голови поїзда (Україна, напіввагон), та саморозчеплення
автозчепів між 27 та вказаним вагоном з утворенням
розриву 50 м між ними.
При виконанні маневрової роботи по перестановці групи з
10 вагонів (6 навантажених та 4 порожніх), вагонами
вперед, від сигналу М2 за сигнал М44, перед хрестовиною
стрілочного переводу №6 сталося сходження першої за
напрямком руху колісної пари маневрового локомотива
ЧМЕ3Т
Обхідником колії виявлено на розетці кілометрового
стовпчика 115/116 км міну часів ВВВ, діаметром 200 мм.

Під час насуву на сортувальну гірку складу з 53 вагонів
маневровим електровозом (ВЛ60к №2115, складач поїздів
Сиргій, 4652 т, 212 осей), при швидкості руху 5 км/год, на
перехресному стрілочному переводі №47/49 сталося
сходження 3 - (Естонія) та 4 - вагонів за напрямком руху
усіма колісними парами через не вилучення гальмового

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Надано наказ на виїзд
відновного поїзда ст.
Подільськ. Причина
з’ясовується

1-0-0 Аварія
(сходження)

Затримок поїздів немає

1-0-0 Аварія
сходження

Перегін для руху не
закривався. Затримки
поїздів немає

1-0-0 Інше

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
сходження

11

27.04.2019
00.44

27.04.2019
03.31
12

27.04.2019
15:52
13

27.04.2019
18:08

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ ст. Ніжин
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка ст.
Кордишівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-1
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Брівки

14

28.04.20190
0:33
15

16

28.04.20192
1.59

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Біла Церква –
Роток
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.

башмака №634 з-під колісної пари вагону сигналістом
Поста №2 Лобань Н.І
Поїзд №2143 (ВЛ80С №1617) на 730 км ПК8 смертельно
травмував стороннього чоловіка
Поїзд №2251 (ВЛ80к №106) зупинився через спрацювання
гальм. О 03.45 поїзд відправився з вимогою оглядача
вагонів для випробування гальм на ст. Калинівка. О 04.28
прибув на ст. Калинівка. О 06.36 після огляду працівників
ВЧД – зауважень не виявлено, поїзд №2251 відправився із
загальною затримкою 2 год. 22 хв.
Поїзд № 8601 (ДГКу № 4896 ПЧ- 5) на колії № 2
пасажирського парку смертельно травмував сторонню
жінку
Поїзд № 763 Київ – Одеса (ЧС8 № 009 ТЧ-1 Київ)
зупинився за показанням пристрою КТСМ «Тривога 1»
«букса» у 2 рух. од. (локомотив), 2 вісь, ліва сторона.
Огляд локомотива ТЧМ, технічний нагрів. Відправився о
18:18 із затримкою на 34 хв. По впливу затримано поїзд №
747 на 18 хв. О 19:43 поїзд № 763 прибув на ст. ВінницяПасажирська та запросив допоміжний локомотив. О 19:55
локомотив ЧС8 № 009 відчеплено та о 20:00 надано інший
локомотив 2М62 № 212. Відправився поїзд о 20:12 із
затримкою на 1 год. 12 хв. Прибув на ст. Жмеринка о 20:56,
зміна локомотива на ЧС8 № 074
Поїзд № 2466 (ВЛ80к № 138) на 37 км ПК4 смертельно
травмував стороннього чоловіка.. Відправився в 00.50 із
затримкою на 20 хв.

Після проходження поїзда №2873 (ВЛ-80 №084, 4256-203704) з’явилась хибна зайнятість 1 ділянки наближення та
2 ділянки віддалення. О 22.08 по ст. Миропіль з’явилась
хибна зайнятість секції ЧДП та 1 ділянки віддалення. О

Затримка поїзда склала
22 хв.

1-1-0 Аварія

На ст. Вінниця ТЧМ
повторно заявив
випробування гальм

1-0-0 Інцидент

Затримок поздів немає
1-1-0 Аварія

Затримано поїзд № 763 на
1 год. 38 хв. По впливу
затримано поїзд № 747 на
18 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзд № 2466
на 20 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд № 2873 затримано
на 1 год. 23 хв. По впливу
затримано поїзди: №6259
на 37 хв., №29 на 16 хв.,

1-0-0- Інцидент

Печанівка

29.04.2019,
05:00
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Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Красне
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
НижньодніпровськВузол – Самарівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень ст.
КоростеньЖитомирський
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-4
Херсон ст. Казанка
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка перегін
Південноукраїнськ
а – Кавуни
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, Одеська
стоматологічна
поліклініка

22.29 поїзд №2873 зупинено на ст. Понінка за
повідомленням чергової по переїзду 101 км про провисання
драбини від вантажу в 14 з голови поїзда вагоні Драбину
знято та залишено на станції. Відправився поїзд №2873 о
23.52 з затримкою
На колії №1 травмовано рухомим складом стороннього
чоловіка. Потерпілого з травматичною ампутацією
щиколотки правої ноги доставлено в Буську району
лікарню. Інформацію отримано від бригади швидкої
допомоги.
З повідомлення працівників поліції, у полосі відводу, на
відстані 7 м від зупиночної платформи «195 км», виявлено
міну часів ВВВ. Місце огороджено.

№1517 на 13 хв.

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда склала
23 хв

1-1-0 Аварія

Поїзд №142 Бахмут – Львів (М62 №962Б) на 8 км ПК5
смертельно травмував стороннього чоловіка.

Поїзд №2277 (2ТЕ10М №2662) зупинився через
О 21.56 поїзд №2277 з
несправність локомотива (сторонній шум ТЕД №4 секції допоміжним відправлено
Б) та о 18.45 запросив допоміжний. О 20.18 зі ст. із затримкою на 4 год. 18
Долинська надано допоміжний локомотив 2ТЕ10У №028
хв
З повідомлення машиніста поїзда №2784 – сигнальна затримано поїзди: №2784
установка №8 сигналізує червоним. Причина: сторонніми на 24 хв., №1492 на 42 хв.,
особами разобладнано шафу сигнальної установки №6 та №2788 на 17 хв., №2722
викрадено прилади СЦБ: перетворювачі частоти ПЧ-50/25 на 32хв., №6162 на 20 хв.,
– 2 шт.
№3802 на 20 хв., 2790 на
15 хв. .
Надійшла інформація від в.о. головного лікаря, якого було
знайдено в лежачому положенні на робочому місці.
Працівника доставлено до лікарні, де діагностовано
Затримок руху поїздів
перелом щелепи, травми голови (кома 1 ступеня).
немає
30.04.2019 о 06.00 чоловік помер

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-1-0 Нещасний
випадок на
виробництві

29.04.2019
17.54
23

01.05.2019
19:46
24

01.05.2019
22:35
25

01.054.2019
23:45

26

27

02.054.2019

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ст.
КоростеньЖитомирський
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, перегін
Пост примикання
Західний –
Чорноліська

Поїзд № 142 Бахмут – Львів (2М62 №962Б) на мосту 8 км
ПК5 смертельно травмував велосипедиста (Залізко Д.А.,
11.11.2003 р.н.).

Поїзд №731 Запоріжжя – Київ (ЕКр1 №002) в кривій
ділянці колії на 297 км ПК7 зупиночна платформа
"Знам'янка
2"
травмував
стороннього
чоловіка.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Потерпілого
доставлено машиною швидкої допомоги до ЦРЛ м.
Знам'янка у реанімаційне відділення, без свідомості. За
попередньою інформацією у чоловіка травмовано ступню
лівої ноги та праву руку.
Регіональна філія Машиніст маневрового локомотива ЧМЕ3 №6367 на 664
«Південно-Західна км ПК2 на узбіччі головної колії №І виявив тіло
залізниця», ДН-5
стороннього чоловіка без ознак життя. Повідомлено:
Коното, ст. Бахмач- поліцію, швидку допомогу. Особа та обставини
Київський
з’ясовуються. На ст. Київ-Пасажирський машиніст поїзда
№341 Москва – Кишинів (ЧС4 №136), що прослідував
через ст. Бахмач-Київський, при огляді електровоза виявив
залишки крові на пісочній трубі 4 колісної пари
Регіональна філія Поїзд №118 Чернівці – Київ (2М62 №0248А/0248Б)
«Південно-Західна зупинився на 232 км ПК8 через задимлення в тепловозі. З
залізниця», ДН-3
повідомлення машиніста в 00.00 черговий по депо ТЧ-5
Жмеринка, перегін викликав пожежний автомобіль ДСНС. Тепловоз
Ларга – Кам’янець- відчеплено від складу поїзда на безпечну відстань. В 00.23
Подільський
машиніст запросив допоміжний локомотив. В 00.30
пожежу (згідно первинного повідомлення ДСНС)
ліквідовано силами 2-х автомобілів ДПРЧ-5. В 00.36 зі ст.
Кам’янець-Подільський надано допоміжний локомотив
ЧМЕ3 №6926. В 00.55 тепловоз 2М62 відправився з
допоміжним локомотивом, прибув на ст. Кам’янецьПодільський о 01.08. Зі ст. Кам’янець – Подільський о
01.14 відправлено допоміжний локомотив під склад поїзда
№118. О 01.27 допоміжний локомотив зчепився з вагонами.
О 01.35 поїзд відправився з перегону, прибув на ст.
Кам’янець-Подільський о 01.45.
Регіональна філія Сигнальні установки №14, №5 хибно сигналізують

1-1-0 Аварія
Поїзд № 142 затримано
на 23хв.

Затримано поїзди: №731
на 21 хв., №765 на 27 хв.

1-0-1 Аварія

Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія

Затримка поїзд №118
склала 1 год. 52 хв.

1-0-0 Аварія
(Пожежа)

Затримано поїзди: №1196

1-0-0 Втручання

28

02:00

«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, перегін
Людмилівка –

02.05.2019,
02:50

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

червоним. Сигнальні установки №12, №3 погаслі. Після
огляду електромеханіком СЦБ виявлено крадіжку
сторонніми особами з релейної шафи с.у. №3, №12
приладів СЦБ: трансформатор ПЧ 50/20 – 2 шт., ПРТА – 2
шт., СОБС – 1 шт.
Отримано повідомлення щодо мінування будівель
Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
працівників евакуйовано. О 04.05 після огляду
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалів
відновлено.

на 42 хв., №53 на 30 хв.,
№58 на 24 хв., №6411 на
20 хв.

Постраждалі відсутні

в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

