Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 03.05.2018 по 10.05.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
6
0
9
0
15
0

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
0
0
Не ліцензований
2
1
Інше
0
0
ВСЬОГО:
2
1

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовано
3
22
25
Травмовано
0
2
0
2

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
1
0
1
0
0
0
2
0

Травмовано
1
0
0
1

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

1

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

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
10
2
5
2

Травмовано
0
3
3

1
4

0
0

0
0

11
20

0
2

0
3

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:
№

1

Дата і час
скоєння
подій
30.04.2018
13:20

На 25 км а/д М-05
«Київ – Одеса»,

01.05.2018
15:30

На 30 км, а/д Р-44
«Суми-ПутівльГлухів», Сумської
обл.

2

3

Місце скоєння
подій

03.05.2018
08:10

На вул. Енергетична,
у м. Чернівцях

Травмовано

10

0

0

2

0

1

0
12

0
0

0
1

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Рено-Кліо, ненадав переваги у
Водій легкового
русі та допустив зіткнення з автомобусом Мерседесавтомобіля отримав
Спрінтер-312, водій якого здійснював перевезення 7
травми
пасажирів не за маршрутом
Водій легкового автомобіля Нісан, не впорався з Постраждалі відсутні
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де допустив
зіткнення з автобусом РУТА-25-А-Нова, водій якого
здійснював перевезення 8 пасажирів за міжміським
автобусним маршрутом «Суми-Глухів».
Водій вантажного автомобіля КРАЗ-250 (авто-кран КС Постраждалі відсутні
4574), рухаючись по смузі зустрічного руху заднім ходом
намагався заїхати на прилеглу до дороги територію в

Попередня
причина
пригоди

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

03.05. 2018
12:45
4

03.05.2018
12:15.
5

03.05.2018
13:43

6

7

04.05.2018
19:00
04.05.2018
16:20

8

9

10

05.05.2018
08:52

04.05.2018
13:00

результаті чого допустив зіткнення стрілою крана з
автобусом марки БАЗ-А-079, водій якого рухався без
пасажирів за міжміським маршрутом «Чернівці – Ужгород»
На вул. Городоцька, у Водій автобуса БАЗ-А-079.04, здійснюючи перевезення 14
м. Львові
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
№ 111 «Львів-Дубляни», допустив наїзд на пішохода, який
раптово вийшов на проїжджу частину дороги та зіткнувся з
правою частиною автобуса
На пр-ті. М. Лушпи, Водій автобуса РУТА-25-СПГ, здійснюючи перевезення 5
у м.Сумах
пасажирів за міським маршрутом №2 «Прокоф’єваКовпака», не дотримав безпечної дистанції та швидкості
руху допустив попутне зіткнення з легковим
автомобілем КІА-РІО, який рухався у попутному
напрямку. Автобус здійснював
На 5 км, а/д Т-1513,
Водій вантажного автомобіля ДАФ-XF95, з напівпричепом
поблизу повороту до JANMIL-NW-1S, не дотримав безпечної дистанції та
с. Іванівка,
швидкості руху, допустив попутне зіткнення з легковим
Миколаївського р-ну., автомобілем МАЗДА-E2200. Після зіткнення з легковим
Миколаївської області автомобілем
автомобіль
ДАФ-XF95,
продовжив
некерований рух з виїздом на зустрічну смугу руху де
допустив лобове зіткнення з автобусом БАЗ-А-079.23
«Еталон», водій якого здійснював перевезення 25 пасажирів
за міжміським маршрутом «Очаків-Нечаєне»
На вул.Тополянській у Водій легкового автомобіля Чері-Тіго-2, не надав переваги у
м. Сумах
русі та допустив зіткнення з автобусом ІВАН-A-07-A-ПЕ,
водій якого рухався без пасажирів не за маршрутом, після
зіткнення автобус перекинувся на правий бік
На м-н
Водій автобуса БАЗ-А-079.14, здійснюючи перевезення 8
Павловському в м. пасажирів за міським маршрутом № 241 «м-н
Харкові
Конституції – вул. Шишківська», виїхав на смугу
зустрічного руху та допустив наїзд на припарковані
легкові автомобілі Опель-Астра та Шкода-Октавіа.
На вул. Конякіна в м. Водій автобуса ПАЗ-3205, здійснюючи перевезення 7
Луцьку, Волинської
пасажирів за міжміським маршрутом користування «Луцьк обл.
Городище», допустив наїзд на пішохода, який переходив
проїзну частину дороги поза межами пішохідної доріжки
На перехресті вул. Д. Водій автобуса БАЗ-А-079.32, здійснюючи перевезення 18
Яворницького та
пасажирів за міським маршрутом № 146-Б, допустив
вул. Грушевського у наїзд на пішохода

Пішохід отримав
травми
1-0-1 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

В наслідок ДТП водій
автомобіля ДАФ та
водій автобуса і 16
пасажирів отримали
травми

1-0-18 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
Пішохід отримав
травми
Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини
1-0-1 З вини

м. Дніпрі
04.05.2018
14:20
11

12

13

14

06.05.2018
08:45

07.05.2018
05:05

07.05.2018
15:00

На 211 км + 920 м,
а/д Н-24
«БлаговіщенськеМиколаїв» (через м.
Вознесенськ),
Миколаївської обл.
На вул. Лепинського у
м. Львові
На 82 км автодороги
М-03 «Київ-Харків –
Довжанський»,
Київської обл.
На вул. Живовій у
м.Тернополі

07.05.2018
13:00

На вул.
Шишківській у м.
Харкові

08.05.2018
10:45

У с. Домниця
Одеської області

08.05.2018
18:00

На вул. Ганнівської у
с. Ганівка Сумської
області

01.05.2018
08:40

На пр-т Ювілейному
у м. Харкові

15

16

17

1

Водій автобуса Мерседес-Бенц-311-СДІ, ігноруючи знак
про зупинку катафотом працівниками Поліції та
Укртрансбезпеки, допустив наїзд на працівника
Укртрансбезпеки, чим наніс легкі тілесні ушкодження і
далі почав, збільшуючи швидкість намагався зникнути з
місця ДТП.
Водій легкового автомобіля Фольксваген, не дотримався
безпечної дистанції та інтервалу руху, допустив зіткнення з
автобусом Богдан-А-091.02, водій якого здійснював
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 114.
Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер, здійснюючи
перевезення 5 пасажирів за маршрутом «Київ – Харків»
допустив наїзд на стоячий вантажний автомобіль.

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Пасажир
легкового
автомобіля
отримав
легкі
тілесні
ушкодження.
1 пасажир автобуса
загинув та ще 2
отримали травми

1-0-1 Не з вини

Водій легкового автомобіля Шкода-Фабіа не впорався з

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не
ліцензований

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

Пішохід отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 З вини

1-1-2 Не
ліцензований

керуванням допустив зіткнення з автобусом ІВАНA-07-A-331,
водій якого здійснював перевезення 12 пасажирів за міським
маршрутом №14

Водій автобуса Богдан-А-09202, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 241 «вул.
Шишківська, 8 – вул. Університетська». На кінцевій
зупинці зупинив автомобіль, покинув автобус, в цей час
його автобус покотився і допустив наїзд на легкові
автомобілі ВАЗ-2108 та Деу-Ланос, які стояли
припарковані
Водій автобуса І-Ван-А-07 (шкільний автобус), що належить
Клементівська ЗОШ. (Одеська обл.),
здійснюючи
перевезення 13 пасажирів (учнів) не впорався з керуванням
зїхав у кювет
Водій автобуса Рута-25-СПГ, здійснюючи перевезення 3
пасажирів за міським маршрутом № 56 здійснюючи маневр
лівого повороту не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Рено-Кенго
Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса ЛАЗ-Е301D1, здійснюючи перевезення
30 пасажирів за міським маршрутом № 24 «ст.м.

04.05.2018
15:45

На вул.
Гольдберівській у м.
Харкові

2

1

Регіональна
філія
02.05.2018, «Одеська залізниця»,
17.20-18.38 ДН-4
Херсон
ст.
Високопілля

Регіональна
філія
«Придніпровська
залізниця»,
ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Гейківка – Висунь

2

03.05.2018
00:4005:00,

3

Регіональна
філія
03.05.2018, «Південна залізниця»,
14:05
ДН-2
Харків,
ст.
Балаклія

«Академіка Барабашова» – 602-й мікрорайон», під час
заїзду на зупинку громадського транспорту допустив
наїзд на пішохода
Невідомий легковий автомобіль не надав переваги у русі Механічні
легковому автомобілю СІТРОЕН-C4, який рухався по пошкодження
трамвайній колії, внаслідок чого здійснив екстренну транспортних засобів
зупинку та в свою чергу зіткнення з трамваєм TАТРA-Т-3
інвентарний № 3061, водій якого здійснював перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська –
Новожанове».
Залізничний транспорт
Поїзд №1443 (2ТЕ10У №0485 ТЧ-8 Миколаїв, зупинився на
390 км ПК8 головної колії №1 станції через спрацювання
автогальм (зрив стоп-крану військовослужбовцями, які
слідували у 21-му вагоні з голови поїзда №04028072). При
огляді поїзда помічником машиніста у 1-му з голови поїзда
Затримка поїзда
вагоні №44910123 виявлено займання матраців у кузові №1443 склала 1 год. 18
автомобіля КАМАЗ-53215.
Локомотивною бригадою
хв. По впливу
здійснено закріплення складу поїзда, відчеплено та відведено
затримано поїзд
від складу поїзда вагон №44910123 на відстань 50 м. Для
№2515 на 52 хв
локалізації пожежі локомотивною бригадою застосовано 11
вогнегасників. О 17.27 викликано ДСНС смт. Високопілля. О
17.50 силами однієї пожежної машини займання
локалізовано, о 18.10 ліквідовано...
Машиніст поїзда №101 Херсон – Київ (ЧС7 №315) заявив
ДСП ст. Гейківка, що с. у. №11 сигналізує червоним вогнем.
Невідомими особами на 136 км ПК1 перегону Гейківка –
Затримано поїзди:
Висунь біля сигнальної установки №11 збито кришки з №101 на 14 хв., №4401
металевих захисних саркофагів, знято кришки з дросель на 22 хв., №2101 на 40
трансформаторів та разобладнано ДТ 0,2-500 к=17
хв
(викрадено сигнальну обмотку, пошкоджено ярмо та основну
обмотку).
Чути вибухи снарядів з боку військової бази.. О 14.33 ДГПС
надав наказ №10 в допомогу місту про відправлення
пожежного поїзда ст. Основа на ст. Балаклея для захисту
Затримок поїздів
смуги відведення від загорання сухої трави. О 16.25 наказом
немає
начальника Балаклійського районного відділу ДСНС
заборонено рух поїздів по ст. Балакліяи

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Пожежа.

1-0-0
Втручання в
діяльність.

1-0-0
Втручання в
діяльність

4

5

6

7

8

9

10
11

Під час подачі двох вагонів №04628780 та №44907053
Регіональна
філія (вагонами вперед) на під'їзну колію №304 локомотивом
03.05.2018, «Південно-Західна
(ЧМЕ3т №5796, ТЧМ-9) на переїзді по вул. Бориспільська
19:15,
залізниця», ДН-1 Київ сталося ДТП з автомобілем Мерседес. Переїзд не
ст. Дарниця
охороняємий, сигналізація відсутня, огороджений дорожніми
знаками. Викликано поліцію та швидку допомогу.
Регіональна
філія
Електропоїзд №6924 Київ – Ніжин (ЕР9м №508 РПЧМ-8)
03.05.2018, «Південно-Західна
відправився із запізненням на 1 год. 02 хв. через відсутність
19:19,
залізниця», ДН-1 Київ
складу
ст. Київ-Товарний
Регіональна
філія
«Південно-Західна
03.05.2018,
залізниця», ДН-1 Київ
19:28,
088 км ПК10 перегону
Ірша – Тетерів,
Регіональна
філія
«Одеська залізниця»,
03.05.2018,
ДН-2 ім. Т. Шевченка
22.10-22.48
Перегін Капітанівка –
Новомиргород

03.05.2018,
07:30

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

Регіональна філія
03.05.2018, «Донецька залізниця»,
16:11
ДН-2 Лиман, перегін
Селидівка – Покровськ
Регіональна філія
04.05.2018, «Львівська залізниця»,
00:10
ДН-5 Ужгород. перегін
Лавочне – Бескид,
04.05.2018,
Регіональна філія

Водія з травмою
голови забрано
швидкою допомогою
Затримка поїзда №
6924 склала 1 год 02
хв.

Загальна затримка
поїзд №2530 (ВЛ80 №1472) зупинився з причини
поїзда №2530 склала 1
несправності локомотива, після усунення несправності
год. 09 хв. По впливу
відправився із затримкою на 47 хв. О 20.48 повторно
затримано поїзди:
зупинився на 2 колії ст. Бородянка, після усунення
№6636 на 1 год. 05 хв.,
несправності поїзд відправився о 21.10 із затримкою на 22 хв.
№6638 на 18 хв.
Під час прямування через переїзд 966 км ПК6 (4 категорії,
обладнаний переїзною сигналізацією, без чергового
працівника) автомобіль DAF завантажений трактором та
навантажувачем (належності фірмі КАДП м. Київ, водій) Поїзд №147 затримано
зупинився на переїзді через несправність автомобіля. На
на 33 хв.
ст. Капітанівка о 22.16 прибув поїзд №147 Київ – Одеса
відправлення із станції якого було затримано через
перекриття руху автомобілем.
Під час слідування поїзда №1442 (3700 478 0040) (ВЛ80т
По впливу затримано
№1804 ТЧМ-3) стрілка №12 втратила контроль положення.
поїзди: №860 на 1 год.
Поїзд зупинено на головній колії для огляду. Виявлено
22 хв., №748 на 36 хв.,
пошкодження лівого гостряка на стрілочному переводі №12
№146 на 1 год.19 хв.,
та частково пошкоджені клемні болти з 964 по 959 км. На 964
№30 на 28 хв.
км ПК2 виявлені сліди сходу коліс рухомого складу.
Затримка поїзда склала
Поїзд №3563 (2ТЕ116 №594 ТЧМ-4; ЧМЕ3 №3160 ТЧМ-4), 1 год. 20 хв. По впливу
сторонні особи на перегоні зупинили поїзд на 73 км ПК7.
затримано поїзд
№3565 на 33 хв.
Непарна колія, несвоєчасно закінчено роботи у «вікно», Затримано поїзд №108
надане ПЧ-5 з середнього ремонту колії 03.05.2018 з 10.30 до Ужгород – Одесса по
20.30 (згідно з телеграфною вказівкою від 26.04.2018 №260А,
прибуттю на ст.
НЗ Федак). «Вікно» перетримано на 3 год. 40 хв.
Лавочне на 08 хв
Поїзд №2706 (ВЛ80т №1257 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧМ-7) при
Смертельно

1-0-1
ДТП на
залізничному
переїзді/
1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0
Втручання в
діяльність.

1-0-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0
Інцидент.
1-1-0 Аварія

04:59

«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Березівка.

04.05.2018
04:15

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН1 Дніпро, перегін
Межерічі –
Мінеральна

04.05.2018
10:50

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

04.05.2018
14:40

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман
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04.05.2018
16:58

05.05.2018
02:10
16

17

05.05.2018
01:09

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса

швидкості руху 58 км/год зупинено на 1208 км ПК5 із
травмовано жінку
застосуванням екстреного гальмування для попередження
Поїзд №2706
наїзду на сторонню людину, яка переходила колію у
затримано більше 1
невстановленому місці. Наїзд уникнути не вдалося –
год
смертельно травмовано жінку (близько 75 років).
На пуль-табло ДСП ст. Мінеральна сигналізує хибна
Затримано поїзди:
зайнятість перегону у парному напрямку, індикація
№3130 на 44 хв.,
несправності сигнальних установок №2/7, №4/5 та переїзду №9202/9232 на 38 хв.,
130 км +907 м. На сигнальній установці №2/7 сторонніми
№3104 на 22 хв.,
особами розкрито металевий захисний «саркофаг» та
№2210 на 15 хв.
разобладнано 2 дросель-трансформатори ДТ-0,6-1000 (К=15),
викрадено 2 основні та 2 додаткові обмотки. Надано
телеграму №149 від 04.05.2018 за підписом ДН-1 для
виконання відновлювальних робіт на перегоні Межерічі –
Мінеральна з 08.00
Поїзд №793 Київ – Рівне (ЧС4 №105) застосував екстрене Затримка поїзда склала
гальмування для попередження наїзду на людину. Наїзд
00 год. 27 хв.
попередити не вдалось – травмував стороннього чоловіка.
Потерпілого каретою швидкої допомоги доставлено в
лікарню міста Бердичів.
Поїзд №754 Хелм – Здолбунів (630М №002) через
несправність рейкового автобуса запросив допоміжний
локомотив.
Стрілочний перевід №13 не переводиться в мінусове
положення через потрапляння шайби між шестернею
головного валу та шибером.

Затримано поїзди:
№142 на 1 год. 23 хв.,
№812 на 1 год. 32 хв

Під час виконання маневрової роботи з перестановки 52
Затримок поїздів
порожніх вагонів локомотивом ЧМЕ3 №6124 з колії №8 на
немає
колію №2 Сортувального парку (вагонами уперед) через
зіткнення з рейко-шпальною решіткою, яка лежала на колії
№2 допущено схід 3 вагонів. Відсутній габарит на коліях №1
та №2 Сортувального парку та стрілочного переводу №143
Головного парку. О 04.10 надано наказ №52 на виїзд
відбудовного поїзда ст. Волноваха.
Поїзд №119 Запоріжжя – Львів (ВЛ40у №1081) на 139 км Затримка поїзда склала
ПК7 при швидкості 45 км\год застосував екстрене
50 хв. По впливу
гальмування для уникнення наїзду на автомобіль ВАЗ 2106 затримано поїзд №120

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді/

05.05.2018
06:49

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

06.05.2018
00:20

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

06.05.2018
02:32

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава

06.05.2018
06:31

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

06.05.2018
12:32

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
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державний номер з наїздом. За попередньою інформацією
на 1 год. 17 хв
водій знаходився в стані сильного алкогольного сп’яніння.
Пошкоджень рухомого складу та інфраструктури немає.
Поїзд №6801 Енергодар – Запоріжжя-1 (ЧМЕ3 №2963 ТЧ-3)
Поїзд №6801
1-0-0 Інцидент
зупинився через несправність компресора в локомотиві. О відправився о 08.25 з
06.51 машиніст запросив допоміжний локомотив зі ст. затримкою на 1 год. 57
Дніпрорудне, о 07.22 надано допоміжний локомотив ЧМЕ3
хв. По впливу
№2837 ТЧ-3, ТЧМ-3
затримано поїзд
№3709 на 1 год. 47 хв.
Поїзд №3502 (2ТЕ10М №2750Б/2601А ТЧ-13, формування ст. Поїзд затримано на 3 1-0-0 Інцидент
Хриплин – призначення ст. Коломия, 32 вагони) зупинився
год. 17 хв.
на 181 км ПК9 через
несправність локомотива
(розбандажування якоря 6 тягового електродвигуна з
подальшим задимленням дизельного приміщення) і запросив
допоміжний локомотив. Допомогу надано із ст. ІваноФранківськ локомотивом 2ТЕ10М №2650А/2829Б ТЧМ-. До
місця події було визвано два пожежні автомобілі та
пожежний поїзд ст. Хриплин – по прибуттю на місце події
пожежі не виявлено.
Поїзд №125 Костянтинівка – Київ (ЧС4 №094) в межах Травмовано сторонню
1-0-1 Аварія
переїзду №7 застосував екстрене гальмування - травмовано
особу. Поїзд
стороннього чоловіка. Повідомлено поліція, швидка затримано на 1 год. 08
допомога. Надано першу допомогу, від госпіталізації
хв.
відмовився.
Під час приймання поїзда №3522 (ВЛ8 №855 ТЧ-1) на 3
Схід з рейок
1-0-0 Аварія
колію основного парку (ПВП), під складом поїзда втратили
контроль стрілочні переводи №118 та №122. При огляді
виявлено у сьомому з голови вагоні №61517934 (Україна,
ДВРЗ, порожній) відрив першого по ходу візка. Вага 1697 т,
152 вісі, станція формування П’ятихатки, станція
призначення Кривий Ріг-Сортувальний. О 07.40 надано наказ
№5 на виїзд відновного поїзда Кривий Ріг. Причина
встановлюється. Габарит є в наявності, на рух пасажирських
поїздів не впливає.
Поїзд №2642 (2ТЕ116 №1099Б /1208Б ТЧ-4 Пологи)
Поїзд № 2642
1-0-0 Інцидент
зупинився через збиття планки нижньої габаритності
відправлено зі ст.
локомотивом ЧМЕ3 №2685 (ТЧ-17 Волноваха), який Мечетна із затримкою
прямував у складі поїзда №2642 у ремонт на ст. Дніпро. поїзда більше 4 годин
Після огляду локомотивною бригадою, планка нижнього

07.05.2018
01:10

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.Шевченка

07.05.2018
07:55

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів

07.05.2018
15:58

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
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07.05.2018
21:46

07.05.2018
22:01

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів.

07.05.2018
23:05

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро
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габариту збита кожухом тягового електродвигуна. О 14.30
несправність частково усунуто та підготовлено локомотив
прямувати до ст. Мечетна зі швидкістю 10 км/год, а по
мостам 3 км/год, поїзд відправлено з перегону о 14.35. О
14.42 поїзд зупинено на 26 км ПК9 перегону, відправлено о
14.54 з прибуттям на ст. Мечетна о 15.28. О 16.05 локомотиви
ЧМЕ3 №2685 та ЧМЕ3 №2586 відчеплено від складу поїзда..
Поїзд №6632 Гайворон – Вінниця (ЧМЕ3Т №6610, в складі 5 О 02.47 поїзд №6632
вагонів) зупинився на 191 км ПК7 через несправність (ЧМЕ3Т №7368, ТЧМ
локомотива (пропадання збудження головного генератора). О
Максименко)
01.38 надав вимогу допоміжного локомотива. О 02.10 надано
відправився зі ст.
допоміжний локомотив ЧМЕ3Т №7368, ТЧМ Максименко зі Гайворон із загальною
ст. Гайворон. О 02.30 поїзд повернуто на ст. Гайворон.
затримкою на 1 год. 49
хв.
Електропоїзд №6008 Трускавець – Львів (ЕПЛ 2Т №030,
Поїзд №6008
РПЧМ-1, 4 вагони) зупинено на 1500 ПК1 (зупиночний пункт затримано на 1 год 18
Пустомити) через перекриття руху пасажирами, що не
хв. По впливу
помістились
в
електропоїзд.
Надано
допоміжний
затримано поїзди:
електропоїзд в складі 6 вагонів для вивозу пасажирів.
№41 Дніпро –
Повідомлено: поліцію, СБУ.
Трускавець на 9 хв.,
№6158 на 36 хв.
Поїзд №804 Рівне – Львів (ЕР9М №503 РПЧМ-3) через
виконання маневрових робіт із заміни несправного вагона та
надання допоміжного локомотива (ВЛ80 №761 ТЧМ-14)
відправлено із затримкою на 2 год. 42 хв.
поїзд №6 Київ – Москва (ЧС4 №159, ТЧМ-11) смертельно Затримано поїзд №6 на
травмував стороннього чоловіка. Викликано поліцію, швидку
26 хв. По впливу
допомогу..
затримано поїзди: №74
на 17 хв., №784 на 8 хв
під час прийому резервного локомотиву 2ТЭ10Ут №0035,
Поїзд №145
ТЧМ-1, ТЧ-1 Львів-Захід) допущено бокове зіткнення з відправлено о 23.00 із
поїздом №145 Львів – Чоп (ЧС2 №823, ТЧМ-1) через проїзд
затримкою 54 хв.
резервним локомотивом забороняючого сигналу НХ, з Постраждалих немає.
виїздом на маршрут приймання поїзда №145.
по непарній колії сигнальна установка №5 – згасла, №7
Затримано поїзди:
показує хибну зайнятість, переїзна автоматика переїзду 146 №103 на 32 хв., №735
км працює не справно. На переїзд видано попередження про
на 18 хв., №79 на 18
обмеження швидкості до 40 км/год. На сигнальній установці хв., №6045 на 18 хв.,
№5 відсутнє основне та резервне живлення з причини №69 на 17 хв., №2303

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

29
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11.37
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10.05.2018
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10.05.2018
05:07
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10.05.2018
04:50
33

1

03.05.2018
13:00

викрадення сторонніми особами кабельних спусків на лінії
АБ та ПЕ.
Регіональна філія
перегін Дружківка – Краматорськ. Поїзд №123 Київ –
«Донецька залізниця», Костянтинівка (ЧС2 №125 ТЧМ-2 Рильцов) на 1054 км ПК9
ДН-2 Лиман
смертельно травмував сторонню жінку. Затримка поїзда
склала 28 хв. Особа та обставини з’ясовуються.
Регіональна філія
Поїзд №43 Київ – Івано-Франківськ (ЧС8 №027 ТЧМ-1)
«Львівська
зупинився на вихідних стрілках станції через знаходження
залізниця», ДН-3
сторонньої особи в межах колії з порушенням габариту та
Рівне
поводила себе неадекватно.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Біла
Церква
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Мечетна – Гайчур
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Рогозянка

Акваторія ДП
«Маріупольський
морський
торговельний порт».

Поїзд №6081 Біла Церква – Київ (ЕР9м №531, РПЧМ-8)
затримано групою людей, які не помістились у поїзд і
вийшли на колію. О 06.28 викликано поліцію, о 06.55
прибули представники поліції. О 07.20 поїзд відправлено.

на 55 хв., №2301 на 39
хв.
Травмування
сторонньої особи
Після прибуття
працівників поліції
поїзд відправився о
02.00 із загальною
затримкою на 56 хв.
Загальна затримка
поїзда склала 55 хв.

Поїзд №2185 (2ТЕ116 №1208А/1419Б, ТЧМ-4) зупинився на Затримка поїзда на 01
36 км ПК2 через несправність локомотива. О 05.10 машиніст год. 38 хв. По впливу
заявив допоміжний локомотив. О 05.10 зі ст. Пологи
затримано поїзди:
відправлено допоміжний локомотив 2ТЕ116 №1457/1520 ТЧ- №9302 на 2 год. 07 хв.,
7, ТЧМ-7 Іщенко. О 06.15 допоміжний прибув на ст. Гайчур. №964 на 1 год. 24 хв.
О 06.45 поїзд №2185 відправлено за призначенням ст.
Волноваха із затримкою на 1 год. 38 хв.
У релейному приміщені поста ЕЦ виявлено задимлення. О
Затримано поїзди:
06.25 силами ДСНС задимлення ліквідовано. Попередня
№6157 на 05 хв.,
причина – спроба крадіжки фідера відсосу. О 09.10 знято
№6159 на 44 хв., №
напругу на перегонах: Шпаківка – Пересічна, Пересічна –
6134 на 2 год. 21 хв.
Рогозянка та Рогозянка – Золочів. О 10.29 подано напругу на
всіх перегонах. Повідомлено: ДСНС, поліція.
Морський та річковий транспорт
Суть, наслідки події:За інформацією, яку отримано
електронною поштою о 14 год. 15 хв. 03.05.2018 від старшого
диспетчера Маріупольської філії ДП «Адміністрація
морських портів України»
О 13 год. 00 хв. 03.05.2018 в районі причалу № 10 біля судна
«ВІНСЕНТ С» було виявлено плями нафтопродуктів.
Походження виявлених плям з’ясовується та уточнюється
площа забруднення.

Потерпілих та впливу
на
роботу
інших
галузей господарської
діяльності немає.

Аварія 1-0-1

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0
Забруднення
навколишнього
середовища
До відома
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Місто Черкаси

Роботи по ліквідації наслідків забруднення тривають.
Керівник штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації –
в.о. начальникапортового флоту Маріупольської філії ДП
«Адміністрація морських портів України»
Місто Черкаси. При заході на швартовку механік-змінний
капітан т/х «Герой Дубинда» порт реєстрація втратив
можливість маневрування двигунами та не впоравшись з
керуванням допустив навал на відведену причальну стінку
тата стоянкове плав кафе «Стара Пристань».

Незначні
пошкодження т/х
«Герой Дубинда»,
вище ватерлінії.

1-0-0
Інцидент
Річний
транспорт

