Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 01.06.2018 по 07.06.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
9
4
8
1
17
5

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
1
0
Не ліцензований
0
0
Інше
0
0
ВСЬОГО:
1
0

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовано
18
16
34
Травмовано
0
0
0
0

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
0
0
4
0
0
0
4
0

Травмовано
0
3
0
3

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
1
1

Травмовано
5

2
0

0
0

0
0

0
3

0
1

0
5

Інформація до відома

ВСЬОГО

1
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій

Катастрофи
Аварії:
- наїзди на сторонніх
осіб
- пожежі
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

Травмовано

13
10

3
3

7
7

1
3

0
0

0
0

9
23

0
3

0
7

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

0

Травмовано

4

0

0

4

2

2

1
9

0
2

1
3

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

01.06.2018
06:44

На просп. Перемоги,
у м. Києві

01.06.2018
09:30

На 318 км, а/д «Київ –
Харків –
Довжанський»
поблизу с. Циганське,
Полтавської області
На вул. Китаєнка,
у м. Харкові

1

2

3

01.06.2018
12:50

01.06.2018
14:00

На 320 км + 205 м, а/д
Н-03 «Житомир –
Чернівці»,
Чернівецької області

01.06.2018
19:10

На вул. Пілотської
у м. Хмельницький

01.06.2018
20:00

На вул. Січових
Стрільців
у м. Рівному

4

5

6

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Міцубісі-Ланцер, перебуваючи в
стані алкогольного сп`яніння, не впорався з керуванням та
допустив
зіткнення
з
автобусом
Рута-22А-Нова,
водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за
приміським внутрішньообласним маршрутом № 716, після чого
легковий автомобіль відкинуло в бік на автобус Богдан-А-091,
який в свою чергу зіткнувся з автобусом Богдан А-092. Водії
автобусів Богдан, знаходились на кінцевій зупинці без
пасажирів.
Водій автобуса Рута-25ПЕ, здійснюючи перевезення 14
пасажирів за маршрутом «Полтава – Горошино», не
впорався з керуванням та допустив наїзд на лівий по ходу
руху відбійник
Водій легкового автомобіля МЕРСЕДЕС-E3000 не впевнився в
безпечності маневру, та при русі заднім ходом допустив
зіткнення з припаркованим на узбіччі автобусом БОГДАНА091, який був без пасажирів та знаходився не на маршруті
Водій легкового автомобіля Шкода-Рапід не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
дотичне
зіткнення
з
автобусом
Сетра-С215НД,
водій якого здійснював перевезення 71 пасажира за маршрутом
«Яремча – Черкаси»
Водій автобуса Мерседес-Бенц-313, рухаючись без
пасажирів до місця відстою транспортного засобу,
здійснюючи маневр развороту не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з мотоциклом Кавасакі

Водій легкового автомобіля Рено-Меган, здійснюючи маневр
развороту у невстановленому місці, не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з автобусом Сетра-С315, водій якого
здійснював перевезення 42 пасажирів за міжміським

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Механічні
пошкодження
транспортних
засобів

1-0-0 Не з вини

З пасажири
автобуса
отримали травми

1-0-3 З Вини

Механічні
пошкодження
транспортних
засобів
Механічні
пошкодження
транспортних
засобів

1-0-0 Не з вини

Водій мотоцикла
від отриманих
травм загинув на
місці пригоди

1-1-0 З вини

Водій та 2
пасажири
легкового
автомобіля та 1

1-0-4 Не з вини

1-0-0 Не з вини

маршрутом «Київ – Львів»

7

8

02.06.2018
13:40

03.06.2018
21:30

04.06.2018
18:50
9

10

03.06.2018
16:15

05.06.2018
06:50
11

05.06.2018
10:32
12

13

05.06.2018
10:40

пасажир автобуса
отримали травми
Водій вантажного
автомобіля
отримав травми

Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 6
пасажирів за міським маршрутом № 19, не дотримався
безпечної дистанції руху та допустив зіткнення з
вантажним автомобілем ГАЗ-33021, який стояв на правому
узбіччі
На вул. Грушевського, Водій легкового автомобіля ДЕУ-ЛАНОС, керуюючи авто в
Механічні
у м. Харкові
нетверезому стані, недотримався безпечного бокового
пошкодження
інтервалу та допустив зіткнення з автобусом А-04911-TYP,
транспортних
водій якого рухався без пасажирів не за маршрутом
засобів
На вул. Роганська,
Водій автобуса БОГДАН-А091, рухаючись по вул. Роганській
Механічні
у м. Харкові
скоїв зіткнення з виїжджаючим з другорядної дороги та не
пошкодження
надавшим перевагу у русі легковим автомобілем ЧЕРИ-ТІГО.
транспортних
Водій автобуса БОГДАН-А091, здійснював перевезення 5
засобів
пасажирів на міському маршруті №304 «станція Рогань майдан Сергіївський»
На вул. Судилківській у Водій автобуса ПАЗ, рухаючись без пасажирів не за
Водій автобуса
м. Шепетівці,
маршрутом, внаслідок різкого погіршення стану здоров’я отримав травми
Хмельницької області не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет з
подальшим перекиданням автобуса
На 10 км автодороги Т- Водій вантажного автомобіля Мерседе-Бенц-Спрінтер-311-CDI, Водій вантажного
16-30 «Струмок –
здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, автомобіля загинув
Шевченкове - Кілія»,
де допустив лобове зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц- на місці пригоди,
між селами «Струмок – Спрінтер-312-D, водій якого здійснював перевезення пасажирів
його пасажир
Дмитрівка»,
за маршрутом «Кілія – Одеса»
отримав трами та 8
Одеської області
пасажирів автобуса
отримали травми
На вул. Ватутіна,
Водій вантажного автомобіля ЗиЛ-130 не надав переваги у русі,
Водій та 2
у м. Вінниця
рухаючись на забороняючий сигнал світлофора, допустив пасажири автобуса
зіткнення з автобусом Богдан-А-091, водій якого здійснював отримали травми
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 20-А «вул.
Тарногродського , 43 – Тяжилів (вул.. Лугова)»
На вул. Роменській,
Водій автобуса Рута-А-0483, здійснюючи перевезення 6
Постраждалі
у м. Сумах
пасажирів за міжміським маршрутом «Сологубівка відсутні
На проспекті
Курському
у м. Сумах

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-1-9 Не з вини

1-0-3 Не з вини

1-0-0 З вини

05.06.2018
19:45

На проспекті
С. Бандери,
у м. Києві

06.06.2018
17:30

На вул. Покровській
у м. Житомирі

06.06.2018
17:00

На автодорозі Н-10
Львів – ІваноФранківськ,
Івано-Франківської
області

06.06.2018
14:00

На вул. Європейської у
м. Лисичанськ
Луганської області

14

15

16

17

1

2

04.06.2018
16:00

На вул. Москалівська
у м. Харкові

05.06.2018
13:55

На вул.
Москалівській,
у м. Харкові

Суми», під час здійснені обгону велосипедиста, виїхав на
смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Форд-Фієста
Водій автобуса БОГДАН А-092.02, здійснюючи перевезення
25 пасажирів за міським маршрутом №192 «ст. М
«Почайна» - вул. Милославська», не впорався з
керуванням на пішохідному переході допустив наїзд на
пішохода
Водій автобусу МАЗ-206086 не дотримався безпечного
інтервалу рух та допустив бокове зіткнення з легковим
автомобілем ЗАЗ-Віда
Водій автобусу Богдан, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за внутрішньообласним регулярним маршрутом
«Калуш – Івано – Франківськ», не впорався з керуванням,
виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з
вантажним автомобілем ЗиЛ-130. Після чого автобус з`їхав
в кювет та здійснив перекидання на правий бік, а
вантажний автомобіль перекинувся на проїжджій частині
дороги
Під час виконання поточного ремонту автобуса Рута, на станції
технічного обслуговування у підкапотному відділені автобуса
виникло самозаймання транспортного засобу (автобус згорів
повністю)
Міський електричний транспорт
Знаходячись в стані сильного алкогольного сп’яніння в
невстановленому для переходу місці під колеса трамваю TАТРAТ3 кинувся пішохід. Трамвай TАТRA-Т3 інв. № 419 перевозив 30
пасажирів за міським маршрутом № 3 «Залютіно – Новожаново»
Водій легкового автомобіля ХУНДАЙ-ТУКСОН, порушив
правила маневрування та допустив попутне зіткнення з легковим
автомобілем Форд-С-Max, який продовжив некерований рух та
здійснив зіткненням з трамваєм
TАТРA-Т-3, водій якого
здійснював перевезення 6 пасажирів за міським маршрутом № 7
«Новоселівка – Південний вокзал»

Від отриманих
травм пішохід
загинув на місці
пригоди

1-1-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

1 пасажир
автобуса загинув
та ще 13
пасажирів
отримали травми
різних ступенів
тяжкості

1-1-13 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Технічна
несправність
загоряння

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

05.06.2018
20:10
3

05.06.2018
09:41
4

1

2

3

4

5

6

01.06.2018
09:28

01.06.2018
14:20

01.06.2018
20:50

01.06.2018
22:40

01.06.2018
23:30

02.06.2018
05:01

На перехресті вул.
ГвардійцівШиронінців та вул.
Наталії Ужвій,
у м. Харкові
На бул.
Гвардійському
в м. Запоріжжі

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків
Регіональна філія
«Південно-Західна

Водій вантажного автомобіля недотримав безпечного бокового
інтервалу допустив зіткнення з тролейбусом TРOЛЗA, водій
якого рухався без пасажирів в депо

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Під час руху тролейбусу водій якого здійснював перевезення
пасажирів за маршрутом № 13, відбулось падіння дерева.

2 пасажири
тролейбусу
отримали легкі
тілесні
ушкодження

1-0-2 Не з вини
Падіння
дерева

Залізничний транспорт
Поїзд №764 Одеса – Київ (ЧС8 №012) на 1165 км ПК10
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на
людину (з наїздом). Постраждалу жінку похилого віку каретою
швидкої допомоги доставлено в міську лікарню.
При відправлені поїзда №6453 Конотоп – Ніжин допустив наїзд
на стороннього чоловіка. Потерпілого каретою швидкої
допомоги доставлено до міської лікарні. Затримка поїзда
склала 26 хв.
Складач поїздів виявив на даху зерновоза по 3 колії обгоріле
тіло дитини. Каретою швидкої допомоги потерпілого
доставлено у лікарню м. Коростень

Травмування
стороньої особи
Затримка поїзда
склала 08 хв.
Травмування
стороньої особи

1-0-1 Аварія

Травмування
стороньої особи

1-0-1 Аварія

Поїздом №8851 (ВЛ11м №103) на 1704 км ПК4 в межах
Травмування
переїзду з черговим травмовано стороннього чоловіка віком
стороньої особи
близько 30 років. Каретою швидкої допомоги потерпілого
доставлено у лікарню м. Мукачево. Поїзд затримано на 22 хв.
Поїзд №74 Кривий-Ріг – Москва (ЧС7 №190). При проходженні Поїзд затримано на
прикордонно-митного огляду в 7 вагоні №04506333 у баку для
1 год. 11 хв
сміття службовою собакою виявлено 10 шт. полювальних
патронів 12 калібру. Власника патронів виявити не вдалося..
Поїзд №2226 (ВЛ80к №217) зупинився за показаннями Загальна затримка
пристрою КТСМ «Тривога-1 Т» у 34 рух. од. 1 ось права поїзда склала 2 год.

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання

1-0-0 Інцидент

залізниця», ДН-3
Жмеринка

7

02.06.2018,
22:54

03.06. 2018,
01.40
8

03.06.2018
05:53
9

10

11

12

03.06.2018
11:28

03.06.2018
16:15

04.06.2018
01:38

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин перегін
Михайленки –
Бердичів
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава ст. Нові
Санжари
Регіональна філія
«Пасажирська
компанія», ст. ХарківПасажирський
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Біляївка – Лихачове
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Сербка – Раухівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.

сторона. Оглядом локомотивною бригадою вагона (Україна)
виявлено уповільнений відпуск гальм. Після відключення
вагона вимкнуто поїзд відправився о 05.14. О 05.27-07.12 поїзд
зупинився на ст. Вінниця для контрольного огляду
працівниками ВЧД.

08 хв.

Травмовано
поїзд №6260 Шепетівка – Козятин (ЕР9м №531) на 30 км ПК7
сторонню особу.
перегону застосував екстрене гальмування для запобігання
Поїзд №6260
наїзду, унаслідок чого травмовано жінку 70-75 років.
затримано на 24 хв.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Травмовану
По впливу
госпіталізовано до лікарні м. Бердичів. Особа та обставини
затримано поїзд
встановлюється.
№2806 на 26 хв.
поїздом №4581 (ВЛ82м №61) на переїзді 177 км станції (з
Унаслідок
черговим працівником) допущено зіткнення з мототранспортом зіткнення загинуло
(скутер) без номерних знаків. Шлагбауми опущені, сигналізація
дві особи:
працює справно. Попередньо встановлено, що мототранспорт з
2 особами проїхав забороняючі показники світлофорів.
Черговий по вокзалу доповів, що в кафе (чайний павільйон)
Постраждалі
виділення диму та горіння пластикового облицювання вивіски.
відсутні
Орієнтовна причина – коротке замкнення, пошкоджено 2 мІ
пластикового облицювання вивіски. Пожежу ліквідовано
силами державного пожежно-рятувального підрозділу м.
Харків
Поїздом №212 Новоолексіївка – Харків (ЧС7 №185) на з.п. 872
Смертельно
км ПК3 смертельно травмовано стороннього чоловіка
травмовано
приблизно 50 років.
сторонню особу
Під час слідування поїзда №2764 (ВЛ80 №1619), на 1229 ПК8
Сходження
парної колії сталося сходження другого візка у 51 з голови рухомого складу з
поїзда вагоні №55405147 (ДР – 08.05.2018, ВЧД Пологи,
колії
Придн., порожня платформа)
Відсутнє управління та контроль по системі МСДЦ «Каскад» Затримано проїзди:
лінійними пунктами на дільниці ст. Марганець – ст. №2705 на 1 год. 15
Канцерівка. Працівниками ШЧ о 04.55 виявлено викрадання
хв., №2601 на 50
сторонніми особами на 117км ПК2 перегону к/п114км – ст.
хв.

1-0-1 Аварія

1-2-0 ДТП на
переїзді

1-0-0 Пожежа

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

Марганець

13

04.06.2018
08:24

14

04.06.2018
13:27

15

04.06.2018,
15.23,

16

17

18

04.06.2018,
20:31

Марганець польового магістрального кабелю (14м) МКПАБ
7*4+5*2, «ЖД» магістральний кабель(14 м) МКПАБ 7*4+5*2
(глибина кабелю 0,8м)

Поїзд №3060 (ВЛ80т №1847 ТЧМ Ружич) за вказівкою ДСП
Регіональна філія
Єрмаченко зупинено на 238 км ПК3 через задимлення букси у
«Одеська залізниця»,
вагоні №53546024. Оглядом ТЧМ виявив нагрів букси та
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
запросився осаджувати на станцію зі швидкістю 5 км/год.
ст. Кам’янка
Вагон відчеплено.
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ,
перегін Уразове –
Тополі, 782км ПК9-10
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Блакитне
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
блок-пост 264 км –
Струмківка

04.06.2018,
21:26

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Фастів-1.

04.06.2018,
18:33

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

На відстані 30м від колії робітниками ПЧ-16 виявлено снаряд
часів ВВВ.
О 18.25 снаряди вивезені ДСНС.

Поїзд з№3060
затримано на 2 год.
52 хв. По впливу
затримано поїзди:
№11 на 27 хв., №83
на 17 хв., №2812 на
30 хв.
На рух поїздів не
впливає.

Поїзд №134 Миколаїв – Івано-Франківськ (2ТЕ10У №0485Б)
Поїзд №134
зупинився на 1 колії через несправність локомотива, запросив
затримано на 1 год.
допоміжний. Надано допоміжний локомотив 2ТЕ10М №2662
34 хв.
ТЧМ Сухоруков.
Поїздом №6565 Сянки – Мукачево (ЕР2 №349) на 264 км ПК2
смертельно травмовано стороннього чоловіка..

Смертельно
травмовано
сторонню особу .
Затримки поїздів
немає

Машиніст поїзда №143 Київ – Івано-Франківськ (ЧС4 №055) на
Травмувано
переїзді 922 км застосував екстрене гальмування для
сторонню особу
попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не вдалося
Поїзд №143
–
травмовано
сторонню
особу.
Потерпілу
особу
затримано на 21 хв
госпіталізовано.
Поїзд №720 Київ – Харків (EJ675 №002) через несправність
відправлено із затримкою на 37 хв. Ст. Гребінка поїзд
Поїзд №720
прослідував із затримкою на 50 хв. О 21.35 зупинився на ст. затримано на 1 год.
Тарнавщина для пропуску поїзда №721. О 21.45 поїзд
06 хв
відправлено із загальною затримкою на 1 год. 06 хв

1-0-0 Інцидент.

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

1-1-0
Аварія (

1-0-1
Аварія

1-0-0 Інцидент.

19

05.06.2018,
02:34

20

05.06.2018
03:20

21

22

23

04.06.2018,
09:47,

04.06.2018,
10:34

04.06.2018,
11:30
05.06.2018
02:05

24

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

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Родинська
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
перегін Цвіткове –
Володимирівка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Одеса Західна – Одеса
Застава-1
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ,
перегін Радьківські
Піски – Рубці
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Чернігів

Під час руху поїзда №2127 (ВЛ80т ТЧ-7) на переїзді 286 км
ПК6
(з черговим працівником та справно працюючій
сигналізації) із заборонним показанням, автомобіль ВАЗ-2121
виїхав на переїзд та в'їхав у лівий бік поїзда за напрямком руху.
Загиблих, пошкоджень інфраструктури та рухомого складу
немає. Вини філії немає

Під час проведення маневрової роботи поїздом (ЧМЕ3 №5595)
по виставленню групи вагонів (22/0) з під’їзної колії шахти
Краснолиманська на з’єднувальній колії №21 (3 км ПК2)
травмовано помічника машиніста (травма ступні правої ноги).

Потерпілих не має.
Затримка поїзда
№2127 склала 1
год. 30 хв. По
впливу затримано
поїзди: №64 на 1
год. 21 хв., №120
на 27 хв., №7 на 26
хв., №1200 на 1
год. 45 хв., №3108
на 34 хв..
Травмовано
помічника
машиніста

1-0-0 ДТП на
зпалізничному
переїзді

1-0-1
Виробничий
травматизм
1-0-0 Інцидент

Поїзд №766 (ЧС4 №200) заявив про наявність знаків: на 183 км
ПК9 «Початок небезпечного місця», на 184 км ПК3 «Кінець
небезпечного місця», працюють люди, а попередження не
видано.

Прослідував зі
швидкістю 25
км/год

На переїзді з черговим 2 км трапилось ДТП автомобілів DAF та
ВАЗ р/н Автомобілі прибрано з переїзду о 11.15.

Постраждалі
відсутні Затримано
поїзд №2004 на 36
хв

На 53 км ПК4 на відстані 25 м від колії тимчасовими
робітниками ШЧ-12 виявлено 2 снаряди часів ВВВ

Затримки поїздів
не має

Поїзд №6892 Горностаївка – Чернігів (ДР1А №2) травмував
сторонню жінку Потерпілу доставлено до міської лікарні.

Затримка поїзда
склала 02 хв.
Травмовано
сторонню особу

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді
1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

04.06.2018
11:45
25

05.06.2018
02:05
26

05.06.2018
22:58
27

06.06.2018
02:02
28

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Голосків –
Отиня
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Чорнорудка

06.06.2018
12:40

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

06.06.2018
13:10

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1

29

30

Львівська зал.,
Рівненська дирекція.
346км. а/д М-7 «Київ
– Ковель – Ягодин»,
на «М» Люблін
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Лиман

Водій легкового автомобіля Фольксваген-Полло, під час
проїзду на нерегульований переїзд № 4 на 6 км. ПК -5, не
зупинився на заборонний знак та здійснив зіткнення з
Тепловозом ТГН – 3А №2188.

Водій легкового
автомобіля та його
пасажир отримали
травми

1-0-2 ДТП на
залізничному
переїзді

Під час виконання маневрової роботи з перестановки групи
вагонів маневровим локомотивом ЧМЕ3 №1125 ТЧ-2
(локомотивом вперед) з колії №6 сортувального парку на колію
насуву при вірно приготованому маршруту на стрілочному
переводі №8 допущено сходження локомотиву двома
колісними парами. О 16.38 надано наказ №48 ДНЦР на виїзд
відбудовного поїзда ст. Лиман.
Поїздом №667 Чернівці – Ковель (2М62у №0074А/0076Б) на
166 км ПК4 смертельно травмовано невідомого чоловіка.

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Аварія

смертельно
травмовано
сторонню
особуПоїзд
затримано на 38 хв.

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда
склала 02 год. 08
хв. По впливу
затримано поїзд
№341 на 13 хв.

1-0-0 Інцидент

Схід вагона

1-0-0 Аварія

Затримка потяга
понад 2 години

1-0-0 Інцидент

Поїзд №2251 (ВЛ80к №572) зупинився на 988 км ПК2 перегону
Брівки – Чорнорудка за показанням пристрою КТСМ «Тривога1» у 15 рух. од. 2 вісь ліва сторона, вагон №95447173 (УЗ, ДР
521 16.12.2016 ВЧД Помічна). Відправився о 02.17, прибув на
ст. Чорнорудка о 02.34 – тримали гальма. Після усунення
несправності локомотивною бригадою поїзд відправлено о
04.11 із затримкою на 2 год. 08 хв.
При витягуванні після зважування 5 навантажених вагонів
(вантаж - марганцева руда) маневровим локомотивом ЧМЕ3
№5291 ТЧ-2 Кривий Ріг, складач поїздів (ДС Нікополь) на 24
колії сталося сходження з рейок другого за напрямком руху
вагона №66011016 – першим за напрямком руху візком, усіма
колісними парами. Майстер МЧ-3 виконував зважування на
вагах власності МЧ-3.
Поїзд №6021 Львів –Сянки (Р2 №1340) зупинився на 123 км
ПК10 та запросив допоміжний локомотив. Після ремонту
відправився без допоміжного локомотива із запізненням на 2

06.06.2018
14:27

31

32

07.06.2018,
10.20

Львів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ

год. 04 хв. Затримано поїзд №6020 на 1 год. 39 хв.
Поїзд №2138 (ВЛ80 №2028) зупинився за показанням
пристрою КТСМ: вагон №55871347 (Україна, власний) –
«Тривога 2» «букса», 24 рух. од., 4 вісь, права сторона; вагон
№55995666 (Україна, власний) – «Тривога 2» «букса», 34 рух.
од., 2 вісь, права сторона. Вагони - відправник КоростеньЖитомирський щебкар’єр, Поїзд прибув на ст. Ніжин о 15.53 із
затримкою на 1 год. 21 хв. По впливу затримано поїзд №6914
на 1 год. 12 хв. Після огляду о 16.07 заявив відчеплення
вказаних вагонів. Після відчеплення вагонів та причеплення
групи з 8 вагонів поїзд відправився із загальною затримкою на
1 год. 37 хв.
Поїзд №744 Львів –Дарниця (HRCS2 №001) зупинився на 96
км ПК6 через спрацювання захисту АЗВ схеми екстреного
гальмування з послідуючим триманням гальм по усьому
складу. О 10.41 замовив допоміжний локомотив. Об 11.18
допоміжний ЧМЕ3 №5351, ТЧМ-7 прибув на перегін зі ст.
Філія
«Українська
Пенізевичі. Об 11.35 поїзд осаджений на ст. Пенізевичі. О 12.03
залізнична швидкісна
іншим допоміжним локомотивом ВЛ80 №761 із затримкою на 1
компанія»
перегін
год. 48 хв. поїзд відправлено зі швидкістю не більше 50 км/год.
Пенізевичі – Ірша
На ст. Спартак здійснено пересадку пасажирів в засилочний
поїзд №7677. О 12.46 після пересадки поїзд №744 (HRCS2
№005) відправлено із загальною затримкою на 2 год. 16 хв. По
впливу затримано поїзди: №46 на 37 хв., №6622 на 55 хв.,
№3414 на 1 год. 15 хв

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Морський та річковий транспорт

1

02.06.2018 17:30

Херсонська обл.,
Бериславський
район, Каховське
водосховище
в
акваторії
р.
Дніпро
поблизу
ТОВ
СП
«Нібулон».

у Бериславському районі в акваторії р. Дніпро поблизу ТОВ
СП «Нібулон», човен УНО 2420. зіткнувся з човном «Крим»
в якому знаходилось 6 чоловік з них троє дітей. Човен УНО 1 особа загинула та
2420 зник з місця події. Постраждалих з місця доправили 5 отримали травми
свідки події через р. Дніпро до м. Нова Каховка пр.-т
Дніпровський, 44 Яхт-клуб «Максимарин»

1-1-5 Дуже
серйозна аварія
на маломірному
транспорті

2

3

4

03.06.2018 11:00

346 км р. Дунай,
острів Турческу,
Румунія

Караван із судна та п’яти секцій в три ряди загальною
довжиною 280 м. При проходженні каравану зверху острову
Турческу, що розділяє р. Дунай та судноплавний рукав БалаБорча, секції третього ряду мали торкання грунту правим
бортом. Внаслідок торкання стався обрив міжрядних тросів
між другим та третім рядами каравану. Перший та другий
ряди каравану розвернуло та понесло вниз за течією в рукав
Бала-Борча. Сильною притискаючою течією чотири секції
винесло правим бортом на кам’янистий берег острову
Турческу. Третій ряд каравану із т/х «Дмитрий Калинин» та
секцією винесло на кам’янистий берег острову Турческу.
Внаслідок навалу на кам’янисте укріплення берегу одна із
секцій УДП-407 отримала пробоїну та почала тонути. Т/х
«Михаил Попов», який надавав допомогу т/х «Дмитрий
Калинин», виштовхав нос секції УДП 407 на берег. Інші
секції значних пошкоджень та надходження води не мають.
У зв’язку із надходженням великої кількості води до секції
УДП-407 вона затонула біля берегу.
Для надання допомоги т/х «Дмитрий Калинин» на місце
події направлено додаткові судна (плавкран та баластна
секція для перевантаження вантажу з УДП-407) із портів
Русе (Болгарія) та Черновода (Румунія)

04.06.2018 21:00

Одеська область,
м. Ізмаїл, Морський
вокзал, землесос
«Інгульський

Старший механік землесосу «Інгульський» під час виходу з
каюти на палубу відчув болі в області серця, втратив
свідомість та помер. Ймовірна причина смерті: природна
смерть – зупинка серця.

07.06.2018 02:34

Чорне море,
координати 45 58 N
030 37 E

Надійшов телефоний дзвінок з берегу від товариша капітана
яхти «Вікторія» прапор Острів Кука, що екіпаж, з 3 чоловік,
потребує допомоги в звязку з заливанням яхти водою. Яхта
рухалась із Туреччини до Одеси.

Постраждалих,
забруднення
довкілля немає

1-0-0 Серйозна
аварія

Старший механік
землесосу
«Інгульський»
втратив свідомість
та помер.

1-1-0 До відома
Нещасний
випадок
1-0-0 Серйозна
аварія

