Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 05.04.2018 по 12.04.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
9
0
11
0
20
0

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
1
0
Не ліцензований
3
5
Не резидент
0
0
ВСЬОГО:
4
5

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:
ВСЬОГО

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
2
0
5
1
0
0
7
1
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
5
13
18
Травмовано
0
13
0
13
Травмовано
0
2
0
2
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
2

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
Катастрофи
Аварії:
- наїзди на сторонніх
осіб
- пожежі
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

Травмовано

27

12

5

17
1

12
0

5
0

9

0

0

9
36

0
12

0
5

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

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

04.04.2018
18:03

На вул. Курчатова
у м. Хмельницькому

04.04.2018
17:45

На пр-ті
Слобожанського
у м. Дніпрі

1

2

Травмовано

7

0

0

0

0

0

1
8

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій
автобуса
Мерседес-Бенс-Спрінтер-413-СД,
здійснюючи перевезення пасажирів за міським
маршрутом № 2 допустив наїзд на пішохода, який
перетинав проїздну частину дороги на нерегульованому
пішоходному переході
Водій вантажного автомобіля РЕНО під час руху не
впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автобусом
Мерседес-Бенц, водій якого здійснював посадку та висадку
пасажирів на зупинці громадського транспорту за
регулярним міським маршрутом № 64Г. Після зіткнення

Наслідки подій
Пішохід отримав
травми

Пасажир автобуса
Мерседес Бенц,
отримав травми

Попередня
причина
пригоди
1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

3

4

05.04.2018
20:20

На вул. Стрийській
у м. Львові

05.04.2018
08:25

06.04.2018
14:38

На вул.
Б.Хмельницького,
у м. Конотоп,
Сумської області
На пр-ті. М. Лушпи,
у м. Сумах

07.04.2018
08:45

На вул. Перекопській
у м. Херсоні

09.04.2018
12:30

На вул. окружній
дорозі біля місцевого
кладовища № 17,
у м. Харкові
На проспекті Петра
Григоренка
у м. Харкові

5

6

7

8

09.04.2018
14:10

09.04.2018
12:40
9

На 39 км автодороги
Р-07 Чугуїв – Мілове,
Харківської області

автобус продовжив некерований рух та допустив попутне
зіткнення з автобусом БАЗ-А-081.10, водій якого також
здійснював посадку та висадку пасажирів на зупинці
громадського
транспорту
за
регулярним
міським
маршрутом № 57А
Водій легкового автомобіля Шкода-Октавія виїхав на смугу
зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом
Електрон, водій якого здійснював перевезення 50 пасажирів
за міським маршрутом №3-А «пл.Різні-ТРК «Кінг-Крос»
Водій автобуса ПАЗ-32054-07, здійснюючи перевезення
25 пасажирів за міським маршрутом №10 «ЗагрибельнеПідлипне», допустив наїзд на велосипедиста

Водій легкового
автомобіля та 2
пасажира автобуса
отримали травми
Велосипедист
отримав травми.

Водій автобуса Богдан-А70132, здійснюючи перевезення 65 Постраждалий зник з
пасажирів за міським маршрутом №65 «Г.Крутмісця пригоди
Автовокзал», допустив наїзд на пішохода, який вийшов на
проїзну частину на заборонений сигнал світлофора та зник з
місця пригоди
Водій легкового автомобіля Шевроле-Ніва, невпорався з
Водій та пасажир
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив легкового автомобіля
лобове зіткнення з автобусом Сканія-К-112, водій якого
отримали травми
здійснював перевезення 12 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом «с.м.т. Каланчак –
Херсон»
Водій легкового автомобіля Хюндай-Соната не дотримався Постраждалі відсутні
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом
БАЗ-А079.14,
водій
якого
здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршуртом № 17
Водій
легкового
автомобіля
Рено-Дастер, Постраждалі відсутні
здійснюючи рух заднім ходом допустив зіткнення з
автобусом Рута-20, водій якого здійснював перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 15
Водій легкового автомобіля Хюндай-Туксон не впорався з
Водій та 3 пасажири
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив ДЕУ-Ланос загинули
зіткнення з легковим автомобілем ДЕУ-Ланос
на місці пригоди, водій
та 4 пасажири
Хюндай-Туксон
отримали травми

1-0-3 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-4-5 Не
ліцензовані

10

11

12

09.04.2018
07:00

07.04.2018
15:00
10.04.2018
08:30

10.04.2018
13:30
13

10.04.2018
16:46
14

10.04.2018
15:04
15

11.04.2018
06:50
16

11.04.2018
07:00
17

18

10.04.2018
18:20

На північному мосту
у м. Києві

Водій автобуса Богдан А-092, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 150, не впорався з
керуванням та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Тойота-Пріус (поліція)
Поблизу
Під час руху автобуса Богдан-А-091, водій якого здійснював
ст. М. Оболонь,
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 476, в
в м. Києві
салоні т.з. сталось падіння пасажира
На вул. Євгена
Під час відстою на території АС-2 м. Кропивницького,
Тельнова,
через коротке замикання електромережі відбулось
у м. Кропивницькому, самозагоряння автобуса Рута-А0483
Кіровоградської обл.
На пр-ті. Юрія
Водій автобуса MAН-А12, здійснюючи перевезення 15
Гагаріна,
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним
у м. Харкові
маршрутом № 1316 «Харків (АС-3 Харків) – Зміїв»,
недодержавши бокового інтервалу, допустив зіткнення з
легковим автомобілем Шевроле-Аveo
У м. Кременець,
Водій автобуса Meрседес-Бенц-Спрінтер, здійснюючи
Кременецького
перевезення 12 пасажирів за міжміським міжобласним
району,
маршрутом «Рівне - Тернопіль», допустив наїзд на
Тернопільської
пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги
області
поза межами пішохідного переходу
На 80 км + 050 м.,
Водій автобуса Богдан-А092.02, рухаючись без пасажирів
автодороги Н-22
за маршрутом № 251 «Підгайці - Забороль», виконував
«Устилуг-Луцькманевр розвороту з правого узбіччя, не надав переваги у
Рівне»,
русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем РеноВолинської області Меган
На 12 км автодороги Водій вантажного автомобіля Ісузу-НДР-71Р не впорався з
Н-12 Суми – Полтава керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
Сумської області
зіткнення з автобусом Рута-25 СПГ, водій якого здійснював
перевезення 5 пасажирів за приміським маршрутом Суми –
Н. Сировотка
На 25 км автодороги Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц не впорався з
М-05 Київ – Одеса
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
у с. Калинівка
зіткнення з автобусом Богдан-А092, що належить приватній
Київської області
особі, не ліцензований, водій якого здійснював перевезення
5 пасажирів для власних потреб
На вул. Кільцевий
Водій автобуса Богдан А-092, рухаючись без пасажирів
шлях
до місця відстою транспортного засобу, не дотримався

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Загорання

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

1 пасажир автобуса
отримав травму

1-0-1 Не з вини

4 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-4 Не
ліцензований

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

у м. Харкові

11.04.2018
09:30

На 80 км + 050 м.,
автодороги Н-22
«Устилуг-ЛуцькРівне»,
Волинська області
На проспекті Гагаріна
у м. Харкові

11.04.2018
07:35

На вул. Чарівній
у м. Запоріжжя

11.04.2018
15:00

На автодорозі М-19
Доманово – Ковель –
Чернівці – Теребляче
Рівненської області

11.04.2018
14:20

На вул. Велика
Бердичівська
у м. Житомирі

11.04.2018
19:00

Біля селища Ліски
Одеської області

10.04.2018
15:04
19

20

21

22

23

24

безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення Хюндай-Гетз
Водій автобуса Богдан-А092.02, рухаючись без пасажирів
за маршрутом № 251 «Підгайці - Забороль», виконував
маневр розвороту з правого узбіччя, не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем РеноМеган
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 39
пасажирів за міським маршрутом № 119, здійснив наїзд
на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги
по пішохідному переходу
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-313,
здійснюючи
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 44
здійснив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на
проїжджу частину дороги у невстановленому для цього
місці
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Кадді не надав
переваги у русі та допустив дотичне зіткнення з автобусом
Мерседес-Бенц-412Д, водій якого здійснював перевезення
12 пасажирів за регулярним маршрутом «Чернівці – Рівне».
Після чого автобус перекинувся на лівий бік
Водій автобуса І-Ван, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 1, не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з легковим автомобілем Хюндай-Соната
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-1102, здійснюючи маневр
розвороту, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
автобусом Мерседес-Бенц-Спрінтер, що належить приватній
особі, не ліцензований, водій якого здійснював перевезення
10 пасажирів для власних потреб

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

Пішохід отримав
травму

1-0-1 З вини

Пішохід отримав
травму

1-0-1 Не з вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій автобуса
загинув на місці
пригоди, ще 4
пасажири отримали
травми

1-1-4 Не
ліцензований

Міський електричний транспорт
05.04.2018
17:50
1

На вул. Клочківська
у м. Харкові

Водій трамваю TАТРA-Т3, внаслідок незабортованого
колеса передньої осі здійснив з’їзд з трамвайної колії та
зіткнувся з опорою електромережі. В салоні знаходилось
20 пасажирів, трамвай рухався за міським маршрутом
№ 20 «просп. Перемоги – Південний вокзал»

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

05.04.2018
20:10

На Покровській
площі, у м. Сумах

06.04.2018
10:50

На пр-ті. Героїв
Сталінграда 16 Б,
у м. Харкові

06.04.2018
09:10

На пр-ті.
Незалежності,
у м. Харкові

06.04.2018
17:17

На проспекті
Московському
у м. Харкові

07.04.2018
17:47

На перехресті вулиць
Героїв Праці та.
Академіка Павлова
у м. Харкові

08.04.2018
10:00

На вул. ГвардійцівШиронінців
у м. Харкові

10.04.2018
04:20

На вул.
Белолюбського
у м. Дніпро

2

3

4

5

6

7

8

Водій тролейбуса AКCH-321, здійснюючи перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом №3 «Зал. ВокзалАеропорт», недотримався безпечної дистанції та
швидкості руху допустив зіткнення з легковим
автомобілем БМВ-Х-5
Водій легкового автомобіля Лексус не надав переваги у русі
та допустив дотичне зіткнення з тролейбусом Шкода, водій
якого здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 3 «ст. м. Проспект Гагаріна – вул. 12 Квітня»
Водій легкового автомобіля Oпель ненадав переваги у русі
тролейбусу Тролза, водій якого здійснював перевезення 40
пасажирів за міським маршрутом № 2 «вул. Академіка
Проскури – пр-т Перемоги»
Водій легкового автомобіля Фолксваген-Полло здійснюючи
маневр правого повороту ненадав переваги у русі та
допустив дотичне зіткнення з трамваєм Татра-Т-3-М, водій
якого здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 5 «вул. Одеська – парк Машинобудівників»
Водій легкового автомобіля РЕНО-ДАСТЕР не виконав
вимоги сигналів регулювання допустив зіткнення з
трамваєм ТАТРА-Т3, водій якого здійснював перевезення
30 пасажирів за міським маршрутом № 16-А «Кільцевий:
Салтівська (через
Сабурова дача,
Журавлівський
гідропарк)»
Водій легкового автомобіля ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ
порушив правила маневрування та допустив зіткнення з
тролейбусом ТРОЛЗА, водій якого здійснював перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 35 «вул. Одеська
(пр-т Гагаріна) – Північна Салтівка (вул. Наталії Ужвій)»
Водій трамвая КТМ-608, здійснюючи перевезення 6
пасажирів за міським маршрутом № 19, здійснив наїзд на
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
дороги у невстановленому для цього місці

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Залізничний транспорт
1

05.04.2018
10:14

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ, ст.

Смертельно
Поїздом №46 Лисичанськ – Ужгород (ВЛ82м №044, ТЧ-2
травмовано сторонню
Харків-Головний) смертельно травмовано сторонню особу
особу

1-1-0 Аварія

Шевченкове-Южн.

2

05.04.2018
08:33

3

05.04.2018
11:38

4

05.04.2018
12:05

5

05.04.2018
14:15

6

05.04.2018
22:54

7

06.04.2018
03:58

Сигнальні точки № 12, № 11 та переїзди 81 та77 км
сигналізують хибну зайнятість. З 08.48 перейшли на
Регіональна філія
телефонні засоби зв’язку. Причина: сторонніми особами
«Придніпровська
викрадено на 78 км перегону Богуслав – Миколаївка кабель
залізниця», ДН-1
СБЦ. З 12.20 згідно з телеграмою від 05.04.2018 №3916
Дніпро, перегін
надано вікно для відновлення кабелю СЦБ з виключенням
Богуслав – Миколаївка
переїзної автоматики на переїзді 77км +585 м та переїзду
81км+800 м
Регіональна філія
Поїзд №6233 Миронівка – Фастів (ЕРД9м №100) застосував
«Південно-Західна
екстрене гальмування для уникнення наїзду на сторонню
залізниця», ДН-2
особу, наїзд уникнути не вдалося, травмовано чоловіка.
Козятин, ст. Біла
Особа та обставини з’ясовуються.
Церква
Під час проведення маневрової роботи з розстановки
вагонів на під'їзній колії «Єврокар» (колія 1435мм), при
витягуванні групи з 13-ти вагонів у межах хрестовини СП
Регіональна філія
№ 304 сталося сходження двох навантажених, 3 та 4 з
«Львівська
хвоста вагонів по одному візку (№№27730160, 27730440 залізниця», ДН-5
власності країни Словаччина). Маневровий локомотив
Ужгород, ст. Чоп
(ЧМЕ3евр №3192) та складач поїздів станції Чоп, колія
знаходиться на балансі колієвласника. Затримки поїздів
немає
Регіональна філія
«Південно-Західна
Під час прибирання території виявлено ручну гранату РГДзалізниця», ДН-4
45, (запал окремо) на відстані 15 метрів від стрілочного
Коростень, ст.
переводу №63
Житомир
З доповіді чергової по вокзалу станції, після відправлення
Регіональна філія
поїзда №24 Одеса – Москва (ЧС8 №138, ТЧ-11 Конотоп)
«Південно-Західна
було повідомлено від пасажирів, що на колії №2 знаходиться
залізниця», ДН-3
травмована стороння особа (травма правої ноги та
Жмеринка, ст. Вінниця травматична ампутація лівої ноги). Каретою швидкої
допомоги доставлено в клінічну лікарню №2 м. Вінниця
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП станції стрілочний перевод №2/4
«Придніпровська
втратив контроль положення. Причина: сторонніми особами
залізниця», ДН-1
пошкоджена стрілочна коробка №4 та викрадено кабель СЦБ
Дніпро, ст. Обвідна

Затримано поїзди:
№2354 на 50 хв.,
№6331 на 35 хв.,
№1461 на 29 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Сходження двох
навантажених
вагонів по одному
візку на під’їзній
колії

1-0-0 Аварія

Затримка поїздів
відсутня

1-0-0 Втручання
в діяльність

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Затримано поїзд
№ 2608
на 01 год. 23 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

06.04.2018
12:08

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Мелітополь – Обільна

8

06.04.2018
16:15
9

10

11

06.04.2018
16:10

06.04.2018
21:35

06.04.2018
21:46
12

07.04.2018
01:38
13

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Київ-Дніпровський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, ст. Конотоп
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
перегін Вишневе –
Боярка
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
перегін Вересоч –
Вертіївка
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Кобижча

Поїзд №2004 (ВЛ8 №275 ТЧ-1, 2732 т, 212 осей, ст.
формування - Мелітополь, ст. призначення – Н.Д.-Вузол)
зупинився на 1216 км ПК3 через збиття планки нижньої
негабаритності локомотивом. При огляді локомотива
зауважень не виявлено. Повторно поїзд зупинявся на 1190 км
ПК6 перегону Федорівка – Плодородне (12.54-13.16) та на ст.
Плодородне (13.24-13.59) з тієї ж причини, при огляді
локомотива зауважень не виявлено. Після прибуття поїзда на
ст. Пришиб було надано наказ №10/ДНЦО-3 на технічний
огляд локомотиву та складу поїзда. О 15.30 при огляді ОВР
Євтушенко зауважень по вагонному господарству не
виявлено. О 16.50 після огляду в локомотиві ВЛ8 №275
виявлено деформацію кожуха двигуна. Зауваження усунуто,
поїзд може слідувати далі зі встановленою швидкістю.
Невідомі особи зчинили підпал несправного вагону
№ 58020439 (Україна), який знаходився на відстої в составі
47 вагонів на колії № 5 станції. Для ліквідації загорання
надано наказ на виїзд Дарницького пожежного поїзда.
О 17.50 пожежу локалізовано. Вагон переставлено на колію
№6. О 18.40 пожежу ліквідовано.
По доповіді ВЧДЄРГ-10 між коліями № 3 і № 5 Північного
парку виявлено гранату РГД-5. Повідомлено: поліцію, ДСНС,
ВОХР. О 17.00 працівниками ДСНС гранату вилучено

Загальна затримка
поїзда 03 год. 43 хв.

Поїздом №29 Київ-Ужгород (ЧС8 №04) на регульованому
переїзді 875 км ПК3 (з черговим працівником) травмовано
сторонню жінку. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.
Потерпілу госпіталізовано працівниками швидкої допомоги
Поїздом № 6310 Чернігів-Ніжин (Ер9Т №672, РПЧМ-10
Приймак) на 160 км ПК7 смертельно травмовано
стороннього чоловіка

Затримка поїзда
склала 00 год. 25 хв.

Поїзд №776 Київ-Харків (ЧС4 №208) на колії №2 в межах
пасажирської платформи застосував екстрене гальмування
для попередження наїзду на стороннього чоловіка, який
лежав на колії, на сигнали великої гучності не реагував. Наїзд
не попереджено, чоловіка смертельно травмовано

1-0-0 Інцидент

Затримок поїздів
немає
1-0-0 Інше
Пожежа
Затримки поїздів
немає

Затримка поїзда
склала 00 год. 16 хв.
По впливу затримано
поїзд №6309 на 00 год.
21 хв.
Затримка поїзда
склала 00 год. 24 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

02.04.2018
17:10

14

15

07.04.2018
04:45
07.04.2018
09:10

16

17

18

19

20

07.04.2018
12:43
07.04.2018
16:10

07.04.2018
19:56

07.04.2018
17:10

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

Поїзд №706 Перемишль - Київ (HRCS2 № 004) поступив по
Загальна затримка
ст. Красне о 19.31 із запізненням на 12 хв., по ст. Озеряни
поїзда 03 год. 03 хв.
зупинився о 20.40 із запізненням на 21 хв. Причина –
зафіксовано показання пристрою АСДК-Б «Тривога 1», 2 рух.
од., 4 вісь, права сторона, tбукси +54єC, tступиці +23єC.
Після огляду локомотивною бригадою нагрів не
підтверджено. Відправився о 20.43 з затримкою на 24 хв., ст.
Здолбунів прослідував о 21.03 з затримкою на 32 хв.
Прямуючи далі о 22.01 на перегоні Майдан-Вила – Радулин
(регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-4
Коростень) поїзду №706 на 370 км ПК10 показання пристрою
АСДК-Б «Тривога 2», 2 рух. од., 4 вісь, права сторона.
Зупинився о 22.03, відправився о 22.13 зі швидкістю не
більше 80 км/год. Загальна затримка поїзда №706 склала 58
хв. На кінцеву станцію Київ-Пасажирський поїзд №706
прибув о 02.56
Регіональна філія
Сигнальні установки № 8, 10 сигналізують червоним вогнем
Затримано поїзди:
«Одеська залізниця», поїзду № 2702. Оглядом виявлено крадіжку обладнання СЦБ
№2702 на 35 хв.,
ДН-1 Одеса.
в релейній шафі №8 (вкрадено 2 шт. ПРТА, 2 шт. ПЧ-50/25).
№2704 на 24 хв.
Регіональна філія
При виїзді з депо маневровим локомотивом ЧМЕ3 №5750 на Травмовано сторонню
«Придніпровська
стрілочному переводі №32 травмовано сторонню жінку
особу
залізниця», ДН-3
віком приблизно 80 років (ампутація обох ніг). Постраждалу
Запоріжжя
госпіталізовано у міську лікарню. Повідомлено: швидка
допомога та поліція
Регіональна філія
Поїздом № 3282 (ВЛ80т №1078) на вхідних стрілках біля
Смертельно
«Південно-Західна
світлофора М6 смертельно травмовано чоловіка, вік біля травмовано сторонню
залізниця», ДН-1 Київ 40 р.
особу
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії
Схід з рейок на
«Придніпровська
АРТ «Метал фурнітура стільці» сталося сходження
підприємстві
залізниця», ДН-3
першої колісної пари маневрового локомотива ЧМЕ3
Запоріжжя
№3359. Під’їзна колія на балансі власника
Регіональна філія
Поїздом № 658 Чернігів – Москва (ЧС4 №208) на 110 км ПК1 Травмовано сторонню
«Південно-Західна
травмовано невідомого чоловіка - ампутація правої руки.
особу. Поїзд
залізниця», ДН-1 Київ При наближенні локомотивної бригади чоловік втік в затримано на 00 год.
напрямку дач. Рука потерпілого залишилась біля колі
20 хв.
Регіональна філія
При прямуванні маневрового складу із 9 завантажених
Схід з рейок на
«Одеська залізниця», жомом буряковим вагонів-зерновозів з під’їзної колії
підприємстві
ДН-1 Одеса
ПрАТ «ПК Поділля» (М62 №0034) на ст. Княжеве

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія

21

07.04.2018
22:27

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

07.04.2018
21:53

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

08.04.2018
05:22

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Новогупалівка –
Вільнянськ
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
перегін Вишневе –
Боярка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, ст.
Оратів, під’їзна колія
ТОВ «Воїнське

22

23

24

08.04.2018
08:4109:32

25

08.04.2018
15:09

26

08.04.2018
16:00

локомотивом вперед при швидкості 38 км/год. (допустима
40 км/год.) на 5 км ПК6 у правій кривій ділянці під’їзної
колії (на балансі ПЧ-21 Вапнярка) відбулося сходження 5
за напрямком руху вагона №95543922 (УЗ) з наступним
перекиданням на ліву сторону назовні кривої та 6 вагона
№95453700 (УЗ) обома колісними парами першого візка
Поїздом №133 Миколаїв – Івано-Франківськ (ЧС4 №197) на
Смертельно
170 км ПК5 смертельно травмовано невідомого чоловіка
травмовано сторонню
1-1-0 Аварія
особу. Поїзд
затримано на 12 хв.
Поїзд №3218 (ВЛ80т №1486) зупинився на 2 головній колії за
Загальна затримка
1-0-0 Інцидент
показанням пристрою АСДКБ «Тривога-1» 2 рух. од., 3 вісь,
поїзда склала
права сторона (вагон №96910260, УЗ, вантаж - пісок 70 т, ДР
2 год. 35 хв.
529 21.10.2017 ВЧДР Жмеринка). Оглядом виявлено нагрів
букси та заявлено відчепку вагона на ст. Березань. На ст.
Березань (23.10 - 00.27) вагон відчеплено, в голову поїзда
надано електровоз ВЛ80т №1434, (у ТЧМ-12 Котляревського
закінчився робочий час).
Поїзд №105 Київ – Одеса (ЧС4 №110, Київ-Пас.) замовив
Поїзд затримано
1-0-0 Інцидент
допоміжний через несправність локомотива. Надано
на 1 год. 48 хв.
допоміжний локомотив ЧС4 №064, ТЧМ-4 Жмеринка
За повідомленням машиніста поїзда №6701 Дніпро –
Таврійськ (ЕПР №025 РПЧ-1) на 1073 км ПК5 непарної колії
під рейкою знаходиться підозрілий предмет (невідома По впливу затримано 1-0-0 Втручання
коробка). О 08.47 закрито для руху непарну колію перегону,
поїзд №73 на 32 хв.
в діяльність
о 08.50 – парну колію. Після огляду ПДБ Ключ в коробці
нічого не виявлено. О 09.32 перегін відкрито для руху поїздів
Поїздом №1313 (ВЛ80 №220) на 876 км ПК3 смертельно
Смертельно
травмовано стороннього чоловіка, віком близько 40 років. травмовано сторонню
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Особа та обставини
особу. Поїзд №1313
з'ясовуються
затримано на 08 хв.

1-1-0 Аварія

При виїзді з під’їзної колії одиночного локомотива ЧМЕ3
№ 2643 допущено сходження однієї колісної пари
локомотива. Причина та обставини з’ясовуються

1-0-0 Аварія

допущено сходження
однієї колісної пари
локомотива

ХПП», колія на
балансі
колієвласника

08.04.2018
17.55-19.49

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Раухівка – Сербка

28

08.04.2018
20:23

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
НовомосковськДніпровський –
Орлівщина

29

09.04.2018
00:29

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

30

09.04.2018
01:40

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Основа

27

31

09.04.2018
05:20

32

09.04.2018,
06:10

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Первомайськ-наБузі – Орлик
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне,
ст. Удрицьк

Поїзд №2745 (ВЛ80т №1417 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
1244 км ПК3 через мимовільне спрацювання автогальм.
Затримано поїзди:
Оглядом рухомого складу локомотивною бригадою виявлено №2745 на 2 год. 15 хв.,
у 25 з голови поїзда вагоні № 95645438 (Україна, філія №3011 на 2 год. 12 хв.,
«ЦТЛ», ДР - ВЧД Конотоп 29.08.2017) витікання повітря з №3013 на 2 год. 02 хв.,
гальмівної магістралі через випадання ексцентрика кінцевого №1621 на 1 год. 11 хв.
крану
Затримано інші
Поїздом №2952 (ВЛ11 №654 ТЧ-9 Лозова) на 161 км
поїзди: №3110 на 55
травмовано стороннього чоловіка, який сидів на платформі
хв., №2239 на 1 год. 56
з нахиленою головою на колінах в бік колії, на сигнали великої
хв. Поїзд № 2924
гучності не реагував. Повідомлено: поліцію, швидку
відправився о 23.16 з
допомогу. О 20.50 працівниками швидкої допомоги
загальною затримкою
зафіксовано смерть потерпілого
на 2 год. 30 хв.
Поїзд № 6322 Ковель-Сарни (М62№1365 ТЧ-7 Ковель,
в складі 3 класних вагонів) прибув на станцію Повурськ о
Затримка поїзда
23.10 із запізненням на 20 хв., відправився о 00.29 з
№ 6322 01 год. 36 хв
затримкою на 01 год. 36 хв. через ремонт несправності
втулки паливного насоса в локомотиві
Поїзд № 2462 (ВЛ82М № 083) прибув о 01.22 на колію
Пожежа. Затримка
№VIIБ Безлюдівського парку станції (планова зміна
поїзда №2462 склала 4
локомотиву). При електровозі у холодному стані слідував у
годин 39 хв. По впливу
ремонт тепловоз ТЕП70 №079 ТЧ-3 Основа заявив у депо про
затримано поїзди:
загоряння тепловозу. О 01.46 надано наказ на виїзд
№3102 на 16 хв.,
пожежного поїзда ст. Основа. Пожежний поїзд виїхав о 02.05.
№2352 на 12 хв.
Пожежу ліквідовано о 03.44. Потерпілих немає
Поїзд №2404 (ВЛ80т №1255, ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
144 км ПК8 через спрацювання приладів захисту на
Затримка поїзда
електровозі, з вимогою допоміжного локомотива. У хвіст №2404 складає більше
поїзду надано допоміжний локомотив ЧМЕ3 № 4958. Поїзд
2 год.
№ 2404 прибув на ст. Первомайськ-на-Бузі
Дизель-поїзд № 6327 Удрицьк – Сарни – Здолбунів запросив
Затримка поїзда
допоміжний локомотив з причини несправності дизель-поїзда
№ 6327 склала
(графіковий час відправлення о 05.50). Допоміжний
01 год. 30 хв.
локомотив надано зі ст. Сарни ЧМЕ3 №3184, ТЧ-7 Ковель.

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(Загоряння)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
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09.04.2018
09.02

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів. ст. Задвір’я

09.04.2018
23.35

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

Регіональна філія
«Придніпровська
10.04.2018
залізниця», ДН-3
00.39
Запоріжжя-2 ст.
Запоріжжя-Вантажне
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
10.04.2018
ДН-1 Львів на 4 км
02.42
ПК8 перегін
Персенківка – Львів
Регіональна філія
10.04.2018, «Одеська залізниця»,
04.38
ДН-3 Знам’янка ст.
Користівка
10.04.2018
Регіональна філія
11:15
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Пічугіно – Кривий РігСортувальний,
на 86 км ПК7
10.04.2018
Регіональна філія
22:01
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, на 942 км
ПК9, перегону

Поїзд № 6327 відправився зі ст. Удрицьк о 07.20 із
запізненням на 1 год. 30 хв.
у поїзді №3004 (ВЛ80К №433, ТЧ-14, у складі 50 вагонів,
вагою 3203) сталося сходження порожніх вагонів, з голови
поїзда. Габарит на головних коліях відсутній, рух
здійснюється по приймально-відправній колії станції.

Схід вагонів з колії

Сходження двох
Під час відправлення поїзда №2104 (2ЕЛ5 №006) з 15 колії
завантажених вагонів
сортувально-відправного парку на стрілочному переводі
з колії. №58519083
№223 першими колісними парами за напрямком руху.
(УЗ), №58547555 (УЗ)
Габарит є. Для ліквідації наслідків відправлено
(40, 41 з голови
відновний поїзд ст. Роздільна
поїзда)
Під час виконання маневрової роботи в кривій ділянці
Сходження
колії, на території вантажного двору, колія №16, Наказом
маневрового
№15 в 00.58 відправлено відновний поїзд ст. Запоріжжя-2
локомотива трьома
для ліквідації наслідків та сталось сходження локомотива
колісними парами.
ЧМЕ3 №2958 (ТЧ-3 Мелітополь), (ТЧ-3 Мелітополь)
поїзд № 4001 (ВЛ11м № 162) застосував екстрене
гальмування для запобігання наїзду, наїзд уникнути не
вдалося

Смертельно
травмовано
сторонню особу

Поїзд № 6330 Знам’янка – Олександрія (ЕР9п № 361)
Смертельно
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду,
травмовано сторонню
наїзд уникнути не вдалося смертельно травмовано
особу
сторонню особу
Виявлено крадіжку матеріалів верхньої будови колії, а саме
Затримано поїзди:
клемних болтів в зборі – 250 шт. Об 11.25 наказом № 233 №2317 на 1 год. 20 хв.,
ДНЦ-2 Звягінцева перегін для руху поїздів закрито. О 12.06 №4403 на 1 год. 06 хв.,
наказом №235 перегін відкритий для руху поїздів зі №2957 на 1 год. 10 хв.
швидкістю 60 км/год.
В електропоїзді №6214 Козятин – Фастів (8 вагонів) при
швидкості 80 км/год. на 943 км ПК5 стався схід 3 і 4
колісних пар в 7 по ходу вагоні. Поїзд зупинився на 943
км ПК2. Шість вагонів з голови відчеплено та
відправлено з пасажирами на ст. Фастів, постраждалих

По впливу затримано
поїзди №716 на 59 хв.,
№29 на 54 хв., №105
на 53 хв., №109 на 33
хв., №2291 на 31 хв.,

1-0-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія
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11.04.2018
21:20

11.04.2018
20.50

08.04.2018

«Попільня –
Кожанка»

немає. О 22.16 надано наказ на виїзд аварійного
автомобіля ВП Фастів. О 0.20 вагон встановлено на рейки
за допомогою гідравлічного обладнання. О 01.02 парна
колія перегону Попільня – Кожанка відкрита для руху
поїздів з обмеженням швидкості на 943 км ПК5-1 не
більше 15 км/год.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
на 27 км ПК9, перегоні
«Буча – Ірпінь»

Поїзд № 3080 (ВЛ80т № 1808) зупинився на через падіння
тиску в гальмівній магістралі. Оглядом складу поїзда
локомотивною
бригадою
виявлено
саморозчеплення
автозчепів між 30 та 31 вагонами №34144295 (Україна) та
№55854764 (Україна). Вагони з’єднані за допомогою
маневрового тепловоза ЧМЕ3 № 4301
Під час виїзду локомотива ЧМЕ3 №1074 з колії №5 після
подавання групи вагонів відбулось сходження двох
колісних пар локомотива

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Нікополь, під’їзна
колія ПАТ «НЗФ» (на
балансі
колієвласника)
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Бистра
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. Дарниця
Регіональна
філія
«Львівська залізниця»,
ДН-4
ІваноФранківськ.
перегін
Надвірна – Делятин

№41 на 23 хв., №56 на
51 хв., №128 на 52 хв.,
№42 на 30 хв., №24 на
18 хв., №2252 на 3
год. 58 хв., №2870 на
2 год. 58 хв., №2254
на 3 год. 12 хв.
Поїзд затримано на 00
год. 50 хв.
По впливу затримано
поїзд №6636 на
00 год. 09 хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

Поїздом № 8502 (ТЕ116 №1182Б) на 88 км ПК9 між вхідним
світлофором Н та переїздом смертельно травмовано
молоду жінку.

За повідомленням машиніста поїзда № 784 Київ – Шостка
(ЧС4 № 086) на 845 км ПК1 (колія №25)
За повідомленням машиніста поїзда № 605 на 46 км ПК10
знаходиться тіло людини. Оглядом місця події виявлено тіло
Кузьмича Р.Ю., 1994 р.н. з ознаками травмування рухомим
складом.

Морський та річковий транспорт
Територія Бердянської В період часу з 09 год. 15 хв. по 09 год. 50 хв. 08.04.2018 на

Поїзд затримано
більше 3 години
1-1-0 Аварія
Виявлено тіло людини
без ознак життя з
ознаками травмування
рухомим складом
Затримки поїздів
немає

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

відсутнє

1-0-0 До відома

09:15

08.04.2018
22:40

2

філії ДП
«Адміністрація
морських портів
України».
м. Київ, Жуков
острів на річці Дніпро

причалах:
№№
електропостачання,
електрощиті

4,5,6,7,8,9,10
було
відсутнє
причина спрацював автомат на

електропостачання

До оперативно координаційного центру Головного 3 особи зникли безвісті
управління ДСНС України надійшло повідомлення про те,
що 2 чоловіків знаходяться на острові Жуков та потребують
допомоги. За викликом прибули рятувальники Аварійнорятувального загону спеціального призначення.
Як з'ясувалося, 5 чоловіків хотіли на човні типу «Язь» без
двигуна переплести на острів Жуків. Двоє чоловіків
дісталися острова, а 3 чоловіків перекинулися на човні.
З 09.04.2018 водолази Комунального підприємства «Плесо»
та водолазів КМДА розпочали пошукові роботи

В.о. заступника начальник Управління
організації безпеки, розслідування аварій та подій

1-3-0 До відома
(човен не
зареєстрований)

О.О. Гончар

