Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 28.03.2019 по 04.04.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

5
7
12

2
1
3

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули

Травмовані

4
2
6

Травмовані
З вини:
1
0
1
Не з вини:
3
0
0
ВСЬОГО:
4
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
2
0
6
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
0
6
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
12
7
3
- наїзди на сторонніх
10
7
3
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
3
0
0
ВСЬОГО:
15
7
3

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

28.03.2019
08:30

м. Полтава, вул.
Пушкіна, буд. 44.

28.03.2019
13:25

На проспекті
Незалежності у м.
Житомирі

28.03.2019
12:30

На
Повітрофлотському
проспекті
у м. Києві
На вулиці Залізняка,
у м. Умань

1

2

3

4

29.03.2019
20:08

Травмовано

12

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій
легкового
автомобіля
Опель
Астра
на
нерегульованому перехресті рухаючись по другорядній
дорозі, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з
автобусом Богдан А 09202, водій якого здійснював
перевезення 13 пасажирів за міським регулярним
маршрутом №8 «Кр.Ринок-с.Вороніна».
Водій автобуса Юі-ЗЖТ-6831 ДН рухаючись без пасажирів
за регулярним маршрутом Житомир – Калинівка здійснив
наїзд на пішохода який вийшов на проїжджу частину
дороги у невстановленому для цього місці
Водій вантажного автомобіля Рено-Магнум-460 не
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з автобусом Богдан-А09202, водій якого
здійснював перевезення 25 пасажирів дітей на замовлення
Водій автобуса НЕОПЛАН-116, здійснюючи перевезення
пасажирів за міжобласним маршрутом «Теплик – Київ», не

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав травму
та був доставлений до
лікарні

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

5

30.03.2019
11:30

31.03.2019
6:00
6

31.03.2019
11:00
7

8

01.04.2019
02:25
01.04.2019
17:40

9

10

02.04.2019
12:10

11

02.04.2019
12:55

На перетині вул.
Велика Морська та
Пушкінська у м.
Миколаєві
На 65км. а/д м М-03
Київ-ХарківДовжанський

впорався з керуванням та допустив наїзд на пішохода
Водій вантажного автомобіля РЕНО-МАГНУМ, допустив
наїзд на пішогода який раптово, на заборонений сигнал
світлофора, вийшов на проїзжу частину

Пішохід отримав травми

Водій автобуса Темза-Сафарі-HD12, здійснюючи регулярні
Водій та пасажир
перевезення 18 пасажирів за міжміським маршрутом «Київ- легкового автомобіля від
Запоріжжя» недотримався безпечної швидкості руху, не отриманих травм загинули
впорався з керуванням та допустив попутне зіткнення з
на місці пригоди, 1
легковим а втомобілем СІТРОЕН
пасажир легкового
автомобіля та пасажир
автобуса отримали травми
На вул.
Водій автобуса MAН-S2000, здійснюючи регулярні
Постраждалі відсутні
Плеханівській
перевезення 6 пасажирів за приміським маршрутом № 1316
у м. Харкові
«Харків – Зміїв», не витримав безпечного бокового
інтервал руху та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ВАЗ-21099
Зіткнення транспортних засобів
На Столичному шосе Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц-Віто- належить
4 пасажира отримали
у м. Києві
приватній особі, не ліцензований, не впорався з керуванням
травми
та допустив зіткнення з відбійником
На вул. Героїв
Водій невстановленого транспортного засобу, не
Постраждалі відсутні
України у м.
врахувавши дорожні обставини допустив зіткнення з
Кропивницькому
автобусом БАЗ – 2215, який здійснював перевезення 8
пасажирів.
Після
чого
водій
невстановленого
транспортного засобу залишив місце пригоди
На вул. Київській у Водій вантажного автомобіля ГАЗ не врахувавши дорожні
Постраждалі відсутні
обставини,
допустив
зіткнення
з
автобусом
Рута-22,
р.н.
водій
м. Житомирі
На вул.Іллінській у
м.Суми

якого здійснював перевезення 10 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом № 126 «Тетерівка-Клітчин»
Водій невстановленого транспортного засобу, не дотримався
безпечного інтервалу та допустив зіткнення з автобусом РУТА
25 СПГ, після чого зник з місця пригоди, водій автобуса
здійснював перевезення 10 пасажирів за регулярним міським

Постраждалі відсутні

1-0-1 Не з вини

1-2-2 З вини

1-0-0 З вини

1-0-4 Не
ліцензований
1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

маршрутом № 15 «СНАУ - Коледж СНАУ»

12

02.04.2019
13:11

На 23км а/д М05
Київ-Одеса

02.04.2019
06:07

На 60 км автодороги
М-15 «Одеса-Рені»,
біля селища Удобне
Одеської обл.

03.04.2019
15:30

На майдані Свободи
у м. Харкові

13

14

Водій вантажного автомобіля РЕНО-МАГНУМ 440, з
причіпом ШМІТЦ СКО, не врахувавши дорожні обставини,
допустив зіткнення з легковим автомобілем КІА
МАДЖЕНТІС
Водій легкового автомобіля МЕРСЕДЕС не впорався з
керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху де допустив
зіткнення з легковим автомобілем ФОРД-ТРАНЗИТ та
автобусом МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-312Д, МЕРСЕДЕС БЕНЦ
312Д 2000 р.в., водій якого здійснював перевезення
пасажирів за маршрутом «Білгород-Дністровський –
Одеса»
Водій тролейбуса ТРОЛЗА, здійснюючи перевезення 3
пасажирів за міським маршрутом № 18 «ст.м. «Держпром»
– Лікарня невідкладної допомоги», недотримав безпечного
бокового інтервалу та допустив наїзд на стоячий легковий
автомобіль MAЗДA-3

Обидва водії отримали
травми

1-0-2
Неліцензований

Водій легковий
автомобіля ФОРДТРАНЗИТ загинув на
місці пригоди, водій
легкового автомобіля
МЕРСЕДЕС отримав
травми
Постраждалі відсутні

1-1-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

Міський електричний транспорт
30.03.2019
13:04

На вул. Академіка
Павлова
у м. Харкові

31.03.2019
13:00

На вул. Лосівській
у м. Харкові

01.04.2019
09:30

На вул. С. Бендери
у м. Тернополі

1

2

3

Водій легкового автомобіля ДЕУ-СЕНС, під час здійснення
повороту ліворуч не надав переваги в русі трамваю, в
наслідок чого допустив зіткнення з трамваєм КТ71619,
який рухався за міським маршрутом № 27 «Новожанове –
Салтівська»
Водій легкового автомобіля Ауді-А3 недотримався
безпечного бокового інтервалу руху допустив зіткнення з
тролейбусом ТРОЛЗА, водій якого рухався без пасажирів
за міським маршрутом № 48 «вул. Героїв Праці – вул.
Наталії Ужвій»
Водій тролейбуса Шкода-14Тр здійснюючи перевезення 23
пасажирів за міським маршрутом № 149 здійснив наїзд на
пішохода який вийшов на проїжджу частину дороги на

03.04.2019
15:20
4

На перехресті
вулиць Тарнавськоо
та Злуки, у м.
Тернополі

пішохідному переході
Водій легкового автомобіля Форд-Фокус виконуючи
маневр лівого повороту, не вибрав безпечної швидкості та
допустив зіткнення з тролейбусом Шкода 15 ТР,
інвентарний № 170, водій якого здійснював перевезення 13
пасажирів за міським маршрутом № 10

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Затримки поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано на 45 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів немає.

1-0-0 Аварія

По впливу затримано
поїзд №1467 на 35 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Берислав» сталося
сходження другого за
напрямком руху від

1-0-0 Аварія

Залізничний транспорт
28.03.2019
09:42
1

28.03.2019
21.15
2

28.03.2019
22.42
3

28.03.2019
23.50
4

5

29.03.2019
03.30

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів
ЦРБ-29/б-№0539
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка перегін
Колійний Пост 1027
км – Капустине
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївДеміївський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст.
Павлоград-1
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон. ст.

28.03.2019, 09.42, ст. Стрий. На лінію 102 надійшло
повідомлення про мінування будівлі вокзалу. Пасажирів та
працівників вокзалу евакуйовано.
О 12.00 вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу
вокзалу відновлено. Затримок поїздів немає.
Поїзд №4832 (ЧМЕ3 №1069) зупинився на 1023 км ПК3
через знаходження автомобілю «ВАЗ-6» (державний номер
40969-ОН) на колії. О 22.02 автомобіль прибрано, рух
поїздів відновлено. Травмованих немає, пошкоджень
інфраструктури немає.
За повідомленням машиніста поїзда №3605 (2М62) при
слідуванні по 3 колії «Київ-Московської філії ПРАТ КиївДніпровський МППЖТ» з 50/0 вагонами сталося
сходження 7 вагонів: №№ 93643294, 93619096, 58781436,
58782913, 58783143, 59581637, 59581652 (Україна)
На пульт-табло ДСП перегін Павлоград-1 – Павлоград-2
сигналізує хибною зайнятістю, відсутній міжстанційний
зв’язок, а також зв’язок АТС зі ст. Павлоград-2. Причина:
викрадання сторонніми особами магістрального кабелю на
106 км ПК7.
Під час перестановки групи із 10 навантажених вагонів
локомотивом (ЧМЕ3 №4508) та осаджуванні з колії
навантаження №11 на вагову колію №5 на стрілочному

Блакитне

6

7

29.03.2019
Регіональна філія
06.10
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон ст.
Великі Копані

29.03.2019
19.10

29.03.2019
21.13
8

30.03.2019
07.57
9

30.03.2019
18.10
10

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ ст. Буча
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро перегін
П’ятихатки –
Ерастівка
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Лозова, роз’їзд 939
км.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. перегін Боярка
– Вишневе

переводі №14 (на балансі колієвласника) під’їзної колії
«ПАТ Арселор Метал
Поїзд №6578 Вадим – Миколаїв-Вантажний (Д1 №7381/762-3 РПЧ-6 Христинівка) після прибуття на колію №3
запросив допоміжний локомотив через несправність
коробки зміни швидкостей відомого моторного вагону
№738-1, відсутності навантаження коробки швидкостей
моторного вагону №762-3. Зі ст. Херсон о 06.49 надано
допоміжний локомотив 2ТЕ10М №2646Б/2606Б ТЧ-8
Миколаїв
Поїзд №6623 Київ – Коростень (ЕР9м №548) на 31 км ПК9
травмував сторонню особу.
Поїзд №4702 (ВЛ8 №459 ТЧ-8 Дніпро, ТЧМ-8 Зубенко) на
87 км ПК7 зачепив легковий автомобіль «ВАЗ-21011»
держ. номер І 3247 ХА, який знаходився на узбіччі з
порушенням габариту.
Поїзд № 139 Лисичанськ – Дніпро (ЧС7 №168, ТЧМ-2
Чалий) на 937 км ПК1 смертельно травмував сторонню
жінку похилого віку. Повідомлено: поліція, швидка
допомога.
Поїзд № 2234 (ВЛ - 80 № 760, ТЧМ - 9 Котляр) на 876 км
ПК3 смертельно травмував стороннього чоловіка.

локомотива вагона
№55216592 (Україна,
напіввагон) усіма
колісними парами

Відправився поїзд о 08.00
із загальною затримкою
на 1 год. 50 хв

1-0-0 Інцидент

Травмованого чоловіка
госпіталізовано. Затримка
поїзда склала 8 хв

1-0-1 Аварія

Затримка поїзда №4702
склала 35 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда № 139 на
1 год. 11 хв., по впливу
затримано поїзд № 6273
на 29 хв

1-1-0 Аварія
(наїзд)

Поїзд № 2234 затримано
на 20 хв. По впливу
затримано поїзд № 74 на
19 хв.

1-1-0 Аварія

31.03.2019
01.35
11

31.03.2019
07:12
12

31.03.2019
14:45

13

31.03.2019
13:30
14

15

31.03.2019
18:32

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
ВінницяПасажирська
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Коршів –
Годи-Турка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Погребище

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Виноградів Милий
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2

При відправленні поїзда № 41 Дніпропетровськ –
Трускавець (ВЛ80 № 1453, ТЧМ-4 Кудирко) пасажир
Комаров Володимир (04.05.1975 р.н., їхав з Дніпра до
Затримка поїзда № 41 на
Львова) вхопившись за вагон впав на рейку, внаслідок чого
19 хв.
йому відрізало ліву ногу. Повідомлено: швидку допомогу.
Потерпілого доставлено в міську лікарню. Відправився
поїзд о 01.49
Поїзд №6438 Івано-Франківськ – Коломия (ДТЛ №0021
РПЧ-4
Коломия, РПЧМ- 4 Семчук) на 182км ПК6
травмував стороннього чоловіка, віком близько 45 років. Затримка поїзда на 00 год.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Затримка поїзда
05 хв.
склала 5 хв. Потерпілого госпіталізовано до Коломийської
районної лікарні
Поїзд №6297 Христинівка – Козятин (ДР №712, РПЧМ-6
Божук) надійшов із Одеської залізниці із затримкою на 1
год. 47 хв., через виконання попереджень. По прибуттю
пасажир
поїзда
повідомив
про
знаходження
По впливу затримано
вибухонебезпечного
пристрою
в
вагоні
№7594. поїзд №6297 на 02 год. 12
Повідомлено: поліцію, СБУ, ВОХР. Оглядом складу
хв.
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено. Пасажира у
стані алкогольного сп’яніння забрано працівниками поліції.
О 15 год. 10 хв. поїзд відправлено
Поїзд №6606 Виноградів — Хмільник (ТУ2 №034, РПЧМ-5
Світлик) зупинився на 278 км через знаходження
автомобілю «Фольцваген Кадді» (державний номер АО
2488 АР) на узбіччі з порушенням габариту. Автомобіль Поїзд затримано на 40 хв.
прибрано, рух поїздів відновлено. Постраждалих немає,
пошкоджень інфраструктури немає. Повідомлено: поліцію,
ВОХР
Поїзд №1474 (ВЛ80 №1295, ТЧМ - 1 Ковалишин)
Затримка поїзда склала 12
зупинився з застосуванням екстреного гальмування через
хв.
кидання гілок сторонніми особами між локомотивом та

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

Козятин, ст.
Бердичів
31.03.2019
18:33
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01.04.2019
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01.04.2019
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Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Воскобійня –
Кам’янськеПасажирське
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст. Ніжин
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ перегін
Баришівка –
Березань
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів ст. Стрий
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Підзамче

першим вагоном №61378263. Оглядом ТЧМ виявлено
роз’єднання гальмівних рукавів. Повідомлено: поліцію,
ВОХР
Машиніст поїзда №738 Київ – Запоріжжя (ЧС-2 №415 ТЧ-8
Дніпро, ТЧМ-8 Куліков) повідомив, що на 151 км ПК9-10 в
двох метрах від колії лежить стороння особа без ознак
життя обличчям в землю. По прибуттю працівника ПЧ-10
виявлено документи. По повідомленню поліції в кармані
потерпілого знайдена записка до матері, що він покінчив
життя самогубством, кинувшись під поїзд, під який не
з’ясовано
Поїзд №66 Кишинів – Москва (ЧС8 №023, ТЧМ-11
Плескач) на колії №2 смертельно травмовано чоловіка
Поїзд №726 Київ – Харків (HRCS2 №002) зупинився на 53
км ПК8 через наїзд на сторонній предмет (дерев’яна
колода) накладений на колію сторонніми особами.

Затримок немає

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда склала 2
хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд відправився із
затримкою на 6 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

За повідомленням диспетчера НОР-1 на базі комплектації
ВП «Стрийська дистанція колії» виявлено горіння трави та
Постраждалих немає
непридатних шпал. Задіяно 4 пожежних автомобіля та
пожежний поїзд ст. Стрий.
02.04.2019
Поїзд № 11 Одеса – Львів (ВЛ80Т № 1392) при прибутті на Затримано поїзди: № 11 на
07.46
колію № 3 зламав струмоприймач.
1 год. 39 хв., № 45 на 55
хв., № 6053 на 44 хв., №
6033 на 27 хв., № 109 на 9
хв.
02.04.2019
Регіональна філія
Поїзд № 6334 Помічна – Знам'янка – Олександрія (ЕР9М № Поїзд № 6334 затримано
17.29
«Одеська залізниця», 537 РПЧ-9 Одеса-Застава 1, РПДМ-7 Ожищенко)
на 19 хв.
ДН-3 Знам’янка, ст. застосував екстрене гальмування на 286 км ПК2 при
01.04.2019
17.43

1-0-0 Пожежа

1-0-0 Інцидент
1-1-0 Аварія

Кропивницький
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05.25
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Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Гребінка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Комарівці
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24

03.04.2019
08:30

03.04.2019
08:57
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Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Моквин – Костопіль

швидкості руху 40 км/год, для запобігання наїзду на
стороннього чоловіка, на вигляд 40 років, який знаходився
у стані алкогольного сп’яніння, стояв у групі з чотирьох
чоловіків в очікуванні поїзда. Потерпілий перед поїздом
захитався, упав на рейки, внаслідок чого отримав
ампутацію ноги та відкриту черепно – мозкову травму. До
прибуття працівників поліції та швидкої допомоги
потерпілий помер. Відправився поїзд о 17.48
Поїзд № 6805 Гребінка – Дарниця (ЕД9М №100)
відправився із затримкою на 33 хв. через викрадення
невідомими особами трансформаторної оливи із 3 вагонів
(№ 07706, № 2202, № 2201). Повідомлено: поліцію, ВОХР

Поїзд № 6805 затримано
на 00 год. 13 хв

Поїзд №107 Одеса – Ужгород (ВЛ80Т №1159) зупинився
на 1163 км ПК2 за показанням пристрою КТСМ «Тривога2» у 13 рух. од., 2 вісь, ліва сторона, вагон №04120515.
Оглядом виявлено на другій колісній парі відсутність
ведучого шківа приводу підвагонного генератора ТК-2,
Загальною затримка
гайки М110 та зміщення буксового вузла на 2 мм. Прибув поїзда із затримкою на 3
на ст. Комарівці о 05.25. О 06.17 працівниками ВЧД
год. 02 хв.
заявлено про необхідність відчеплення вагона. О 06.40 зі
ст. Деражня відправлено маневровий локомотив (ЧМЕ3
№7313). Вагон відчеплено, 50 пасажирів переведено до
інших вагонів. Поїзд відправлено о 07.53
Перегін Червоний Шахтар – Грекувата. ПД-12 Прохода
виявив на 42 км ПК10 крадіжку невідомими особами 6 Затримано поїзд №8551 на
стикових накладок Р-65 та 18 стикових болтів. З 08.36 до
01 год. 09 хв.
09.45 перегін закрито для руху поїздів.
Під час слідування поїзда №6343 Сарни – Здолбунів (ЧМЕ3
№700) на 38 км ПК9 між рейками виявлено невідому жінку
без ознак життя..
Затримки поїзда немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
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Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Хлібодарівка
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Струмківка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Васильків-1

Під час прибирання станційних приміщень працівниками
БМЕУ виявлено дві гранати. Повідомлено МНС, поліцію та
піротехнічну службу.
По доповіді ДСП сигналізує хибна зайнятість колії №1А.
Оглядом працівниками ШЧ о 21.45 виявлено крадіжку
сторонніми
особами 2-х
кабельних муфт
біля
регульованого переїзду 269 км ПК5 (без чергового) в
непарній горловині
Поїзд №2463 (ВЛ80к №606) на 893 км ПК5 парної
горловини травмував стороннього чоловіка, який зник з
місця події. За повідомленням начальника станції в 00.15
працівниками поліції знайдено на 893 км ПК10 тіло
потерпілого чоловіка без ознак життя

Затримок поїздів немає.

1-0-0 Втручання
віяльність

Затримано поїзди:
№107/108 на 31 хв.,
№6565/6566 на 31 хв..

1-0-0 Втручання
в діяльність

Відправився поїзд о 23.24
із затримкою на 10 хв. По
впливу затримано поїзд
№6037 на 21 хв.

1-0-1 Аварія

