Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 11.10.2018 по 18.10.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
7
0
12
0
19
0

Травмовані
7
16
23

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
1
0
7
1
8
1

Травмовані
0
1
1

Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
0
0
0

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
15
7
11
7

Травмовано
0
4
4

0

0

0

4

0

0

8
23

0
7

0
4

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

1

2

Дата і час
скоєння
подій
11.10.2018
11:25
11.10.2018
13:20

5

6

На проспекті
Богоявленському
в м. Миколаїв
На вул. Курортній
в м. Миколаїв

11.10.2018
09:20

На пр-т
Московському
в м. Харків

11.10.2018
15:45

На перехресті вулиць
Любинської та
Петлюри
у м. Львові
На 583 км автодороги
М-06 Київ – Чоп
поблизу с. Дроговиж
Львівської області
На перехрестті
вулиць ВеселоїС.Бандери у
м.Тернопіль

3

4

Місце скоєння
подій

12.10.2018
17:00

13.10.2018
03:30

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

10

0

2

1

1

0

0
11

0
1

0
2

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса Мерседес-Бенц-412, допустив наїзд на
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
дороги в невстановленому місці.
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-312Д,
здійснюючи
перевезення 8 пасажирів за маршрутом № 4, допустив наїзд
на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
дороги в невстановленому місці.
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 211е «602-й
мікрорайон – вул. Власенка», внаслідок недотримання
бокового інтервалу руху допустив зіткнення з легковим
автомобілем ДЕУ-ЛАНОС
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з автобусом Електрон-А18501,
водій якого здійснював перевезення 50 пасажирів за міським
маршрутом № 2
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2109 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з вантажним автомобілем Мерседес-Бенц
бензовоз
Водій автомобіля таксі ШЕВРОЛЕ-АВЕО, не вибрав
безпечної швидкості руху, не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з легковим автомобілем ЛЕКСУСАС460

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Водій та 2 пасажира
легкового автомобіля
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Водій таксі та двоє
його пасажирів
отримав травми,
водій легкового

1-0-4 З вини

13.10.2018
10:30
7

13.10.2018
12:45
8

13.10.2018
12:30

На а/д М-14 «Одеса –
Мелітополь –
Новоазовськ»,
біля с. Нечаяне (в
напрямку м. Одеса),
Миколаївської
області

13.10.2018
21:30

На проспекті
Р. Шухевича
у м. Києві

13.10.2018
08:30

На перехресті вулиць
Макарова та
Криворізької у м.
Дніпро
На проспекті Гагаріна
у м. Харкові

9

10

11

12

15.10.2018
12:00

16.10.2018
08:20
13

На перехрестті вул.
Депутатська та пер.
Депутатський
у м. Шостка,
Сумської області
На перехрестті вул.
Велика Морська та
Шнеерсона
у м. Миколаєві

На вулиці Небесної
Сотні
у м. Чернівцях

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2109 під час виїзду з
другорядної дороги не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з автобусом ЛАЗ-695Н, водій якого рухався без
пасажирів не за маршрутом

автомобіля отримав
травми
Пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

Водій легкового автомобіля КІА-СПОРТЕДЖ не надав
Пасажир автобуса
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом
отримав травми
МЕРСЕДЕС-БЕНС-СПРИНТЕР-308D,
водій
якого
здійснював перевезення 9 пасажирів за міським маршрутом
№ 13 «мкр. «Північний» – сан. «Дубки»
Водій автобуса БОВА-FHM 12.360, здійснюючи 2 пасажири автобуса
перевезення 2 пасажирів «Одеса – Запоріжжя – Одеса»,
отримали травми
відчув різке погіршення самопочуття (почали німіти
руки), внаслідок чого втратив контроль за керуванням
автобусу, виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове
зіткнення
з
вантажним
автомобілем
MAН
з
напівпричепом з порожньою цистерною для перевезення
цементу
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц-C200К не
Водій легкового
дотримав безпечної дистанції та швидкості руху, допустив
автомобіля та 3
попутне зіткнення з автобусом БОГДАН-А09201,
пасажири автобуса
водій якого здійснював перевезення 12 пасажмрів за
отримали травми
міським маршрутом № 192 «ст. М «Почайна» - вул.
Милославська»
Водій легкового автомобіля Ніссан-Піксо не надав переваги
Водій легкового
у русі та допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенцавтомобіля та 1
312, водій якого здійснював перевезення 12 пасажирів за
пасажир автобуса
міським маршрутом № 155
отримали травми
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 15 Транспортні засоби
пасажирів за міським маршрутом № 255е, недотримався отримали механічні
безпечної дистанції та швидкості руху допустив
пошкодження
зіткнення з легковим автомобілем Грейт-Вол
Водій
легкового
автомобіля
Фольксваген-Гольф, Постраждалі відсутні
виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі,
допустив зіткнення з автобусом Богдан-А092, водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 5

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-2 З вини

1-0-4 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

16.10.2018
10:30

На проспекті Гагаріна
у м. Харкові

16.10.2018
11:00

На вулиці Б. Лепкого
у смт. Гусятин
Тернопільської
області

16.10.2018
13:55

На проспекті
Слобожанському
у м. Дніпро

17.10.2018
12:50

На проспекті Миру
у м. Житомирі

17.10.2018
13:30

На вул.
Перемишльська,
у м. Городок,
Городоцького р-ну,
Львівської області

14

15

16

17

18

1

11.10.2018
00:40
11.10.2018
07:53

2

Водій
автобуса
І-Ван-А07А1-632,
здійснюючи Постраждалі відсутні
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом №
1154, недотримався безпечного інтервалу руху та
допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
Ніссан-Тііда
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення 10 Постраждалі відсутні
пасажирів за приміським маршрутом «Сатанів – ІваноФранківськ», недотримався безпечної
дистанції та
швидкості руху допустив зіткнення з легковим
автомобілем Черрі-Джилі
Водій легкового автомобіля Шевроле-Авео, здійснюючи
1 пасажир автобуса
маневр розвороту, не надав переваги у русі та допустив
отримав травму
зіткнення з автобусом Хуліез, водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 158
Водій автобуса БАЗ А079.23, здійснюючи перевезення 16
Внаслідок ДТП
пасажирів
за
внутрішньообласним
маршрутом
пішохід отримав
«Житомир – Городниця – Новоград-Волинський» не
легкі тілесні
обрав безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення з
ушкодження та
автомобілем марки Фіат-Добло, який стояв попереду на доставлений до ТМО
проїжджій частині за автомобілем марки КІА-РІО та
№ 2 м. Житомира
пропускали пішохода, який перетинав проїжджу частину
з права на ліво відносно руху автомобілів. Внаслідок
зіткнення транспортних засобів автомобіль КІА-РІО
здійснив наїзд на пішохода
Велосипедист, виїжджаючи з другорядної дороги на Велосипедист отримав
головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення
легкі травми
автобусу БАЗ-А079, здійснюючи перевезення 22 пасажирів
за внутрішньообласним маршрутом № 597 Львів - Шегині

Міський електричний транспорт
На вул. Водопровідній Водій трамваю МТ-3, здійснюючи перевезення пасажирів за Пішохід отримав тяжкі
в м. Одеса
маршрутом № 10, допустив наїзд на пішохода, який тілесні ушкодження
перетинав трамвайне полотно в забороненому місці
На вул. Плеханівській Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107, рухаючись заднім Постраждалі відсутні
в м. Харків
ходом, внаслідок порушення правил маневрування
допустив зіткнення з трамваєм ТАТРА-T6A5, водій якого
здійснював перевезення 35 пасажирів за міським
маршрутом № 8 «602-й мікрорайон – вул. Одеська»

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини
1-0-0 Не з вини

11.10.2018
10:15

На пр-т Гагаріна
в м. Харків

13.10.2018
14:55

На вул. Полтавський
Шлях,
у м. Харкові

16.10.2018
08:15

На перехресті вулиці
Академіка Павлова та
проспекту
Московського
у м. Харкові
На вулиці
Криворізької
у м. Кам’янське
Дніпропетровської
області
На проспекті Миру
у м. Житомирі

3

4

5

14.10.2018
10:10
6

16.10.2018
09:00
7

17.10.2018
08:31
8

11.10.2018
10:38

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

11.10.2018

Регіональна філія

1

2

На вул. Академіка
Павлова
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля ТОЙОТА-КОРОЛА внаслідок
порушення правил маневрування допустив зіткнення з
тролейбусом ЛАЗ-Е301D1, водій якого здійснював
перевезення 50 пасажирів за міським маршрутом № 6 «вул.
Університетська (кінотеатр «Зірка») – станція Основа»
Водій
інкасаторського
автомобіля
ФОЛЬСВАГЕНТРАНСПОРТЕР, рухаючись заднім ходом, внаслідок
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з трамваєм
TАТРA-Т3, водій якого здійснював перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 7 «Новоселівка –
Південний вокзал»
Водій легкового автомобіля Опель-Кадет недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з трамваєм Татра-Т3М , водій якого здійснював перевезення
13 пасажирів за міським маршрутом № 27

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій трамвая Т-3, здійснюючи перевезення 10 пасажирів за Пішохід від отриманих
міським маршрутом № 4, допустив наїзд на пішохода, який травм загинув на місці
раптово вийшов на проїжджу частину дороги у
пригоди
невстановленому для цього місці

1-1-0 Не з вини

Водій легкового автомобіля Пежо-301, виїжджаючи з Постраждалі відсутні
другорядної дороги на гловну, не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з тролейбусом Шкода, водій якого
здійснював перевезення 60 пасажирів за міським
маршрутом № 2
Водій трамваю TATРA Т-3 при перевезенні 11 пасажирів Постраждалі відсутні
за міським маршрутом № 8 «602-й Мікрорайон - вул.
Одеська», не витримав безпечний інтервал руху,
внаслідок чого здійснив зіткнення з легковим
автомобілем АУДІ

1-0-0 Не з вини

Залізничний транспорт
Поїзд №822 Запоріжжя – Харків (ЕР2т №7230) на 1029 км Травмовано сторонню
ПК2 застосував екстрене гальмування для запобігання особу. Затримка поїзда
наїзду на людину. Наїзд попередити не вдалось –
склала 21 хв.
травмовано сторонню жінку Потерпіла з закритою черепномозковою травмою доставлено до лікарні швидкої допомоги
Поїзд №1626 (ВЛ80с №2346) зупинився на 1210 ПК10 за
Загальна затримка

1-0-0 З вини

1-0-1 Аварія

1-0-0

3

07:52

«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка

11.10.2018
13:22

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ

11.10.2018
16:15
4

11.10.2018
18:56

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса

12.10.2018
07.25-09.14

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

13.10.2018
03:48

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

5

6

7

показаннями пристрою КТСМ «Тривога-2» 38 рух. од. 4 вісь поїзда №1626 склала 2
права сторона. Оглядом локомотивною бригадою вагона
год. 16 хв.
№61762944 (УЗ) встановлено ходовий нагрів. З перегону
поїзд відправився о 08.11. О 08.40-08.55 поїзд зупинявся на
ст. Вапнярка для контрольного огляду працівниками ВЧД –
ходовий нагрів. Об 11.07-11.30 поїзд зупинявся на 1171 км
ПК1 перегону Юрківка – Рахни за показаннями пристрою
КТСМ «Тривога-2» у тому самому вагоні, огляд
локомотивною бригадою – ходовий нагрів. О 11.57-12.50
поїзд зупинявся на ст. Рахни для контрольного огляду
працівниками ВЧД – ходовий нагрів. Причина – касетний
підшипник у вагоні №61762944.
Поїзд №15 (2ТЕ10м №2828) на 105 км ПК5 застосував Затримка поїзда склала
екстрене гальмування для попередження наїзду на людину.
39 хв. По впливу
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано затримано поїзд №358
стороннього чоловіка
на 36 хв.
Поїзд №6817 Гребінка – Київ (ЕР9м №552) на 80 км ПК5 Травмовано сторонню
(з.п. Ранкова) травмував стороннього
чоловіка віком
особу.
приблизно 60 років (травматична ампутація ноги).
Локомотивною
бригадою
потерплого
забрано
до
електропоїзда та доставлено до ст. Березань, звідки каретою
швидкої допомоги потерпілого доставлено до міської
лікарні. Повідомлено: поліція, швидка допомога.
Поїзд №4854 (ЧМЕ3 №4016 ТЧ-1 Одеса-Сортувальна) Поїзд затримано на 25
застосував екстрене гальмування при швидкості 25 км/год
хв. По впливу
для запобігання наїзду на стороннього чоловіка. Наїзд
затримано поїзд
попередити
не
вдалося.
Травмованого
чоловіка
№6407 на 17 хв.
госпіталізовано
На пульт-табло ДСП сигналізує хибну зайнятість секція ЧД,
Затримано поїзди:
через пошкодження сторонніми особами пристроїв СЦБ.
№2114 на 32 хв.,
№2116 на 20 хв.
Повідомлено: поліцію,
ВОХР
При відправленні з колії №3 поїзда №8352 (2ТЕ10м №2401) Час затримки поїздів
на стрілочному переводі №3 допущено сходження тепловоза по ст. Ходорів склав:
однією секцією всіма колісними парами та вагона
№44 на 5 год. 55 хв.,
№34033704 одним візком. О 04.18 надано наказ №111 ДН-1 №136 на 2 год. 38 хв.,
Жемела на виїзд відновного поїзда ст. Львів, о 04.55 надано №16 на 2 год. 31 хв.,
наказ №112 на виїзд відновного поїзда ст. Стрий. №144 на 2 год. 20 хв.,

Інцидент

1-1-0
Аварія

1-0-1
Аварія

1-0-1
Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія

8

13.10.2018
08:45

9

13.10.2018,
20:53

10

14.10.2018
04:20
14.10.2018
09:37

11

14.10.2018
09:50
12

13

14.10.2018

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Жихор – Зміїв
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ, ст.
Мохнач
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін Стоянів
– Горохів
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Запоріжжя-Вантажне
– Запоріжжя 1
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Мукачево
Регіональна філія

Пасажирські поїзди №44, №8, №136, №144, №26, №16, №8 на 2 год. 5 хв., по
№149, №605, №6061, №6065 будуть відправлені ст. Львів поїзд №605
диспетчерським розкладом через ст. Стрий. За попередньою
на 1 год. 59 хв
інформацією причина транспортної події – проїзд
забороняючого показання вихідного світлофора Ч3
машиністом поїзда №8352. На місце події виїхали комісії
ПАТ «Укрзалізниця» та регіональної філії «Львівська
залізниця».
Доповнення: О 09.18 встановлено на рейки секція Б
тепловоза 2ТЕ10м №2401. О 09.30 відновлено габарит та
відновлено рух по 1 головній колії
Під час огляду на 265 км ПК1 на відстані 3-х метрів від колії
Затримано поїзди:
виявив сторонній предмет (коробка). О 08.55 перегін для №6419 на 1 год. 25 хв.,
руху поїздів закрито. О 10.18 після прибуття причетних №788 на 1 год 18 хв.,
підрозділів (поліція, СБУ, ДСНС) виявлено, що коробка №6418 на 1 год. 00 хв.,
порожня. О 10.20 перегін для руху поїздів відкрито.
№6445 на 31 хв.
За повідомленням ДСП після прослідування поїзда №6553
Харків – Куп’янськ-Південний (ВЛ82М №081) виявлено
смертельно травмованого стороннього чоловіка.
Поїзд №6370 Стоянів – Ківерці (ДР1А №330/216 РПЧ-3)
зупинився на 98 км ПК9 через несправність дизель-поїзда, з
вимогою допоміжного локомотива. Зі ст. Ківерці надано
допоміжний локомотив ЧМЕ3 №1230

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія
Затримок поїздів
немає.
1-0-0 Інцидент
Затримка поїзда
складає більше 2 год..

Машиніст поїзда №73 Москва – Кривий Ріг (ЧС7 №147 ТЧ2 Харків) на 1001 км ПК10 застосував екстрене
гальмування для запобігання наїзду на сторонню людину.
Наїзду попередити не вдалося, смертельно травмовано
жінку

Поїзд затримано
на 48 хв.

1-1-0 Аварія

За повідомленням машиніста поїзда №1605 (ВЛ11м №161)
на вагонах знаходяться сторонні особи. Поїзд зупинився для
огляду працівниками ВОХР та поліції, сторонніх осіб не
виявлено. У 27 за рухом поїзда вагоні №63053952 (вантажокатиш) виявлено свіжі сліди порушення вантажу. Після
детального огляду вагонів поїзд відправився із затримкою
на 59 хв.
Поїзд №6242 Тернопіль – Ланівці (ДР1А №217) зупинився

Затримка поїзда
на 00 год. 59 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №6242 з

1-0-0 Інцидент

14

10:10

«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, перегін
Тернопіль – Збараж

на 143 км ПК10 через несправність дизель-поїзда з вимогою
допоміжного локомотива. Допоміжний ЧМЕ3 №3626.
Фільварковий надано зі ст. Тернопіль.

14.10.2018
15:35

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Бровари
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Количівка – Чернігів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Сорочий
Брід – Фастів

Поїзд №785 Шостка – Київ (ЧС4 №097) на 884 км ПК10
смертельно травмував стороннього чоловіка (приблизно 70
років)

14.10.2018
19:06
15

14.10.2018
19:44
16

14.10.2018
20:28

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

14.10.2018
21:45

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

17

18

Поїзд №6307 Ніжин – Чернігів (ЕР9м №391, РПЧМ-10
Барилко) на 114км ПК10 смертельно травмував стороннього
чоловіка. Повідомлено: швидку допомогу, поліцію.
Через несправність автоблокування на перегоні поїзда
пропускалися за телефонними засобами зв'язку. Причина
з’ясовується.

допоміжним
локомотивом
відправився із
затримано
на 1 год. 27 хв.
Смертельно
травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 21 хв.
Затримка поїзда склала
12 хв.

Затримано поїзди:
№6025 на 1 год. 31 хв.,
№6027 на 1 год.,
№6029 на 1 год.,
№6031 на 52 хв., №67
на 46 хв., №117 на 32
хв., №49 на 32 хв.,
№143 на 30 хв.
Поїзду №7002 Мукачево – Львів (ЕР2 №3054, у складі 4
Затримано поїзди:
вагони) пасажирами перекрито рух через малу кількість
№7002 на 48 хв.,
вагонів. Для пасажирів, які не вмістились у поїзд №7002
№6157 на 48 хв
було надано поїзд №6157 (ЕПЛ №031, РПЧМ-1 Федящин, 4
вагони) який слідував за маршрутом Львів – Лавочне з
відправленням його зворотно до ст. Стрій для
пересаджування на графіковий №6014 Трускавець – Львів,
після чого повернуто на ст. Сколе для продовження
слідування за маршрутом..
В чергового енергодиспетчера спрацював захист АПВ при Травмування струмом
відсутності тягового електричного рухомого складу. О 21.53
до довідки вокзалу звернувся хлопець (близько 20 років) та
повідомив, що його 2 товариша вилізли на дах вагона та
були уражені електричним струмом. О 21.56 чергова по ст.
Луцьк Басюк О.Л. повідомила про травмування двох осіб
чоловічої статі віком до 20 років на 4 колії в районі поста
ЕЦ. Повідомлено: швидка допомога, поліція. Потерпілих

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-2 Втручання
в діяльність

14.10.2018
21:54

19

15.10.2018
08:12
20

14.10.2018
22:30
21

15.10.2018
13:38
22

23

15.10.2018
15:00

15.10.2018
19:50
24

забрано швидкою допомогою до міської лікарні. Затримок в
русі поїздів немає.
Регіональна філія
Регіональна філія «Південна залізниця», ДН-2 Харків. Затримано поїзд №63
«Південно-Західна
14.10.2018, 21.54, ст. Нова Баварія. При прослідуванні по Харків – Київ на 14 хв,
залізниця», ДН-1
станції поїзда №46 доповів, що між сигналом М18 та
інші поїзди було
Київ, перегін
стрілочним переводом №62 колії №1 знаходиться
пропущено по
Количівка – Чернігів перекинутий легковий автомобіль марки BMW, р/н АХ 2752 другорядних коліях. В
НС в негабариті.
00.07 автомобіль
прибраний в габарит,
рух поїздів по колії
№1 відновлено.
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Обвідна 1 ділянка віддалення хибно
Затримано поїзд
«Придніпровська
сигналізує зайнятістю. За повідомленням машиніста поїзда
№1197 на 45 хв.
залізниця», ДН-1
№1197 (ВЛ11м6 №495) сигнальні установки №5 та №7
Дніпро
згаслі. Оглядом працівниками ШЧ на сигнальній установці
№7/8 виявлено відкриту сторонніми особами релейну шафу
та крадіжку пристроїв СЦБ
Регіональна філія
У поїзді №6667/6668 Хорол – Кременчук під час перевірки
Потерпілого
«Південна
проїзних документів провідник пасажирського вагону доставлено до міської
залізниця», ДН-4
отримав травму (перелом кісток носа зі зміщенням, струс
лікарні
Полтава
головного мозку) від пасажира, який відмовлявся
сплачувати проїзд.
Регіональна філія
Поїзд №1909/1929 (ВЛ80т №1257, №2050) зупинився на 231 По впливу затримано
«Одеська залізниця», км ПК3 через несправність локомотива ВЛ80т №2050 поїзди: №737 на 24 хв.,
ДН-2 ім. Т. Шевченко (вирвало трубку пневмопанелі) з вимогою допоміжного
№6505 на 50 хв.,
локомотива. Поїзд з допоміжним локомотивом (ВЛ80т №2829 на 2 год. 20 хв.,
№1261) відправився із затримкою на 2 год. 36 хв.
№2833 на 1 год. 40 хв.,
№2835 на 44 хв.,
№2837 на 40 хв.
Регіональна філія
Поїзд №4802 (2ТЕ10м №2749) на переїзді 476 км ПК10 (без
Смертельно
«Львівська
чергового працівника) допустив зіткнення з автомобілем
травмовано водія
залізниця», ДН-3
Ford-Transit, р/н АС 4635 ВВ, який при справно діючій
автомобіля.
Рівне
світловій та звуковій сигналізації виїхав на переїзд.
Регіональна філія
Поїзд №8302 (ВЛ80 №585; ст. формування Богданівці, ст.
Поїзд відправився із
«Південно-Західна
призначення Самчинці) зупинився на 1170 км ПК8 через
затримкою на 32 хв.
залізниця», ДН-3
сходження 3 з хвоста вагона №30592653 (Україна,
Жмеринка
порожній; ДР 21.07.2018 – ВЧД Коростень; КР 06.07.2015 –
ВЧД Коростень) другою колісною парою, другого візка по
ходу поїзда. По непарній колії габарит в наявності. Поїзд

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-1-0 ДТП на
залізничному
переїзді
1-0-0 Аварія
(Схід вагона)

15.10.2018
18:51

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

16.10.2018
00:41

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

16.10.2018
04:12

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка

16.10.2018,
07:15

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків. ст.
Основа
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава ст.
Кременчук

При виїзді з 4 колії Станційного парку на 19 колію
Ранжирного парку, на стрілочному переводі №516

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка
перегін Бобринець –
Седнівка
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман перегін
роз’їзд 376 км –
Розівка
Регіональна філія

Поїзд №6042 Помічна – Долинська (ВЛ40у №1412) на 74 км
ПК6 Затримка поїзда склала 30 хв. По впливу затримано
поїзди: №2642 на 35 хв., №2644 на 35 хв.

25

26

27

28

16.10.2018
14.10
29

16.10.2018
18.48
30

17.10.2018
02.51
31

32

№716 відправився зі ст. Деражня по телефонних засобах
зв’язку по непарній колії із затримкою на 32 хв. На місце
події виїхала комісія ПАТ «УЗ» та регіональної філії «ПЗз».
Поїзд №6404 Рахів – Івано-Франківськ (М62 №1457 ТЧ-7)
прибув із затримкою на 26 хв. через затримку по з.п.
Дачник. Пасажири, які не вмістились у вагон перекрили рух.
Після втручання провідників і локомотивної бригади
пасажирів розміщено у вагони
Поїзд №6842 Бердянськ – Пологи (ЧМЕ3 №5134) зупинився
через несправність локомотива (лопнула трубка високого
тиску другого циліндра). О 01.07 машиніст поїзда замовив
допоміжний локомотив. Допоміжний локомотив ЧМЕ3
№1843, надано зі ст. Верхній Токмак-І.
Поїзд №6336 Могилів-Подільський – Вендичани (ДР1а
№266, ТЧМ-4 Дякуновський) на 110 км ПК5 смертельно
травмував стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу, ВОХР.

17.10.2018,

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №6842
відправлено за
призначенням о 02.11
із затримкою на 1 год.
28 хв.
Смертельно
травмовано сторонню
особу. Затримка
поїзда склала 1 год. 22
хв.
допущено сходження
усіма колісними
парами електровоза
ВЛ82М №079
допущено сходження
усіма колісними
парами одиночного
маневрового
локомотива ЧМЕ3
№1836,
смертельно травмував
стороннього чоловіка.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №2305 (2ТЕ116 №826А/1617А) на 366 км ПК4
Потерпілу каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні
смт. Розівка. Затримка поїзда склала 36 хв

Травмував сторонню
жінку

1-0-1 Аварія

Під час прямування поїзда №2809 (ВЛ80к №411) через

Поїзд №2809

1-0-0 Інцидент

Під час слідування по 23 колії Сортувального парку на
стрілочному переводі №229 ТЧ-6 Кременчук. Надано наказ
на виїзд відновного поїзда ст. Кременчук. Причина
з’ясовується

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія

21:14

33

34

17.10.2018,
23.53

18.10.2018,
02:50

«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Кордишівка
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ,
перегін Мала
Перещепинська –
Полтава-Південна
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Жмеринка

переїзд 1022 км, черговою по переїзду помічено
почервоніння в буксовому вузлі вагона №58921974 (УЗ, ст.
навантаження Золотнишине, ст. призначення Батьово,
вантаж-руда). Поїзд прибув на 5 колію ст. Кордишівка о
21.17. Вагон заявлено для огляду працівниками ВЧДЕ. О
22.55 вагон відчеплено від складу поїзда.
Поїзд №3166 (ВЛ80Т №1084, ТЧМ-5 Кириченко) зупинився
на 143 км ПК4 через спрацювання гальм з причини
перекриття кінцевого крану сторонніми
особами.
Відправився о 01.41. Під час огляду складу поїзда
локомотивною бригадою виявлені сторонні особи
перешкоджали роботі локомотивної бригади.

відправлено за
призначенням о 23.47
із затримкою на 2 год.
30 хв.
1-0-0 Втручання
в діяльність
Загальна затримка
поїзда №3166 склала 1
год. 50 хв.
1-0-0 Інцидент

У поїзді №41 Дніпро – Трускавець (ВЛ40л №130, ТЧ-1
Павлюк) під час відправлення поїзда стався саморозчеп між
локомотивом та першим вагоном.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

