Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 12.04.2018 по 19.04.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
8
0
10
10
18
10

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
2
0
Не ліцензований
2
0
Інше
1
0
ВСЬОГО:
5
0

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:
ВСЬОГО

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
5
0
1
0
0
0
6
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
15
34
49
Травмовано
0
12
4
16
Травмовано
1
1
0
2
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2

2

Інформація до відома
3

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
20
5
13
5

Травмовано
0
7
7

2
5

0
0

0
0

7
27

0
5

0
7

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

Травмовано

8

0

0

1

0

0

2
11

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Автомобільний транспорт

1

2

11.04.2018
23:45

13.04.2018
12:00

На 25 км + 100 м
автодороги Н-02/М-06
Кременець-Біла
Церква-РжищівКанів-Софіївка км
Тернопільської
області

Водій легкового автомобіля Фольксваген-Пассат (Реєстрація
Республіка Польща), не впорався з керуванням, виїхав на
зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з легквим
автомобілем Рено-Меган (Реєстрація Республіка Словенія)

8 пасажирів отримали
травми

1-0-8 Не
ліцензований

На пер.Чехова, у м.
Суми

Водій автобуса РУТА-25-СПГ, здійснюючи перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 7 «Хіммістечко Баранівка», допустив наїзд на відкритий люк, не
впорався з керуванням та допустив наїзд на
електроопору з подальшим наїздом на паркан

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

приватного будинку

3

13.04.2018
14:00

4

12.04.2018
13:15

5

12.04.2018
14:30

6

14.04.2018
00:15

7

14.04.2018
10:50

8

16.04.2018
06:30

9

16.04.2018
12:15

10

13.04.2018
18:30

Під час здійснення перевезень 8 пасажирів за міжміським
У с. Сокіл,
внутрішньообласним маршрутом «Могилів - Подільський –
Чернівецького району,
Вапнярка» в автобусі БАЗ–079.25, відбулось загоряння
Вінницькій області
моторного відсіку
На вул. Фукса,
Під час руху автобуса Рута-СПГ, водій якого здійснював
у м. Кривому Розі,
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 323, в
Дніпропетровської
салоні відбулося падіння пасажира
області
На вул. Башкірській, Водій автобуса Мерседес-Бенц, здійснюючи перевезення
у м. Кривому Розі,
10 пасажирів за міським маршрутом № 286, допустив
Дніпропетровської наїзд на пішохода, який рухався по краю проїзної
області
частини дороги у попутному напрямку
Водій легкового автомобіля АУДІ-Q7 не врахував
На вул. Оболоня, у м. дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та
Тернополі
допустив зіткнення з легковим автомобілем-таксі
ШЕВРОЛЕ-АВЕО, який рухався без пасажирів
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи регулярні
На перехресті пров.
перевезення 6 пасажирів за міським маршрутом № 33-е
Астрономічного та
«ст.м. Держпром – вул. Астрономічна», та виконуючи
просп. Академіка
маневр повороту ліворуч не надав переваги в русі та
Проскури, у м.
допустив
зіткнення
з
легковим
автомобілем
Харкові
Фольксваген, який рухався у зустрічному напрямку
На перехресті
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-308Д,
здійснюючи
вулиць Кордоної та перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 7 не
Конюшина, у м.
надав переваги у русі та допустив зіткнення з
Одесі
вантажним автомобілем Мерседес-Бенц-817Л
На вул.
Водій вантажного автомобіля МАЗ не впорався з
Машинобудівельників керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
у м. Лисичанську,
зіткнення з автобусом Рута-20, водій якого здійснював
Луганської області перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 109
На вул.
Комарнянській, у м.
Городок, Львівської
області

Постраждалі відсутні

1-0-0 Загорання

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

11 пасажирів
автобуса отримали
травми

1-0-11 З вини

10 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-10 Не з вини

4 пасажира автобуса
отримали хімічні опіки
Під час руху автобуса БАЗ-А079, водій якого здійснював
та після надання
перевезення 22 пасажирів за маршрутом «Львів – Угри» з
першої медичної
багажу пасажира стався витік дезінфікуючої речовини
допомоги були
відпущенні додому

1-0-4 До відома

11

17.04.2018
06:30

На вул. Горького, у м.
Кривому Розі,
Дніпропетровської
області

12

17.04.2018
10:20

На вул. Прокоф’єва, у
м. Сумах

13

17.04.2018
07:26

На перехресті
Бульвару Др. Народів
та пров. Чеського
у м. Києві

14

17.04.2018
10:45

На вул.
Пушкінській, у м.
Харкові

15

17.04.2018
11:16

На 187 км автодороги
М-05 Київ-Одеса, у с.
Подібне, Черкаської
області

16

18.04.2018
11:00

На Миколаївському
шосе, у м. Херсоні

17

18.04.2018
10:00

На перехресті вулиць
Злуки та 15-Квітня,
у м. Тернополі

Водій легкового автомобіля Мазда-6 не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц412Д, водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів за
9 осіб від отриманих
міським маршрутом № 261, після зіткнення останній виїхав
травм загинули, ще 20
на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з
осіб отримали травми
автобусом ЛАЗ-А1414, неліцензований, водій якого
здійснював перевезення працівників заводу «АрселорМітал
Кривий Ріг»
Водій вантажного автомобіля КамАЗ не витримав безпечної
дистанції, інтервалу руху та допустив зіткнення з автобусом
РУТА-25-СПГ, водій якого здійснював висадку пасажирів Постраждалі відсутні
на зупинці та здійснював перевезення 5 пасажирів за
міським маршрутом №2 «Прокоф’єва - Ковпака»
Водій легкового автомобіля ТОЙОТА-СЕКВОЙЯ, в салоні
бригада ШМД у складі 3-х чоловік, не впорався з
Водій автомобіля
керуванням та допустив зіткнення з автобусом Богдан-А091,
ТОЙОТА отримав
водій якого здійснював перевезення 19 пасажирів за міським
травми
маршрутом № 422
Водій автобуса РУТА-А0483, здійснюючи перевезення 5
пасажирів за міським маршрутом № 89е «Парк ім.
Горького –ст.м. «Майдан Конституції», порушуючи Постраждалі відсутні
правила маневрування допустив зіткнення з легковим
автомобілем БМВ-523
Водій вантажного автомобіля ДАФ не впорався з
Водій автомобіля ДАФ
керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Газель,
та 3 пасажира
який був припаркований на узбіччі дороги в попутному
автомобіля Газель
напрямку. За попередніми даними у водія вантажного
отримали травми
автомобіля «ДАФ» під час руху стався інсульт.
Водій автобуса БАЗ-22154, здійснюючи перевезення 11
пасажирів за міським маршрутом № 4 «м.к.р. Пасажир легкового
Таврійський – Житлоселище – м.к.р.Шуменський», не автомобіля отримав
дотримався безпечної дистанції руху та допустив
травми
попутне зіткнення з легковим автомобілем Тойота-Рав4
Водій легкового автомобіля Мітсубіші-Л-200, не дотримався
безпечної дистанції руху та допустив попутне зіткнення з
Пасажир легкового
автобусом Богдан, водій якого здійснював перевезення 13
автомобіля Фіат
пасажирів за міським маршрутом №18, після зіткнення
отримав травми
легковий автомобіль продовжив некерований рух, виїхав на
смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з

1-9-20 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-4 Не
ліцензовані

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

легковим автомобілем Фіат

18

18.04.2018
09:00

19

18.04.2018
11:57

20

18.04.2018
08:20

21

18.04.2018
03:00

22

18.04.2018
15:19

23

18.04.2018
16:00

1

12.04.2018
07:25

Водій вантажного автомобіля ЗИЛ-4331 не обрав безпечну
швидкість руху та дистації руху, допустив попутне
На перехресті вулиць
зіткнення з автобусом Богдан-А-093.02, водій якого рухався
Вернадського та
без пасажирів за міським маршрутом № 115е «ст.м.
Малом’ясницької, у м.
«Проспект Гагаріна» – Аеропорт (вул. Нестерова)», з
Харкові
послідуючим наїздом автобуса на стоячий легковий
автомобіль Хундай-Соната
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-312D,
здійснюючи
На вулиці Київскій
перевезення
8
пасажирів
за
приміським
в с. Софіївська
внутрішньообласним маршрутом № 718, не надав
Борщагівка
переваги у русі та допустив зіткнення з вантажним
Київської області
автомобілем MAН-L-2000
Водій автобуса БАЗ-2215-СПГ, здійснюючи перевезення
На вул. Соборній, у м. 14 пасажирів за міським маршрутом № 5 а, не впорався з
Кропивницький
керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини,
де допустив наїзд на перешкоду (білборд)
На стоянці, що охороняється, відбулося загоряння 3
м. Дніпрорудний
мікроавтобусів Мерседес-Бенц-Спрінтер, За словами
Запорізької області керівника мікроавтобуси не здійснювали перевезення
пасажирів та зберігались на стоянці
На 332 км + 650 м
Водій легкового автомобіля ШЕВРОЛЕ-АВЕО, не вибрав
автодороги М-06
безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху,
«Київ – Чоп»,
де допустив зіткнення з вантажним автомобілем РеноРівненської області Магнум
Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер, здійснюючи
На вул. Чарівній, у м. перевезення пасажирів за міським маршрутом №89,
Запоріжжі
допустив наїзд на пішохода поза межами дії пішохідного
переходу
Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса TРОЛЗА, здійснюючи перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 42, закінчивши
висадку/посадку пасажирів на зупинці громадського
На вул. Гвардійцівтранспорту «вул. Метробудівників», перед початком
Широнінців, у м.
руху не переконався, що це буде безпечним і не створить
Харкові
перешкод або небезпеки іншим учасникам руху,
внаслідок чого зачепив закритими середніми дверима
пішохода, який впав та потрапив під заднє праве колесо

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Загорання

Водій легкового
автомобіля загинув

1-1-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Наїзд на пішохода

1-0-1 З вини

тролейбуса

2

12.04.2018
18:25

На перехресті
вулиць Руської та
Винниченка, у м.
Чернівці

3

13.04.2018
11:05

На перехресті
вулиць Соборної та
Дубенської, у м.
Рівному

4

14.04.2018
15:15

На просп.
Олександрівському
у м. Харкові

5

17.04.2018
15:15

На вул. Молочній, у
м. Харкові

6

17.04.2018
17:55

На вул.
Білопільський Шлях
у м. Суми

1

12.04.2018
08:43

2

12.04.2018
09:45

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин. ст. Фастів-1
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне, ст.

Водій тролейбуса ЛАЗ-52522, під час здійснення
перевезення близько 45 пасажирів за маршрутом № 2 не
впоравшись з управлінням під час руху в заторі, вчасно
Постраждалі відсутні
не загальмувавши, допустив попутне зіткнення з
легковим автомобілем Фольксваген, внаслідок чого
останній зіткнувся з легковим автомобілем Тойота
Водій тролейбуса Шкода- 9Тр, здійснюючи перевезення
30 пасажирів за міським маршрутом № 7 «Боярка мікрорайон Північний», виконуючи на регульованому
Постраждалі відсутні
перехресті поворот ліворуч, не дотримався безпечного
бокового інтервалу руху та допустив наїзд на легковий
автомобіль Ніссан-Прімера
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110, знаходячись в
нетверезому стані, скоїв зіткнення з тролейбусом ЛАЗ,
Пасажир легкового
водій якого виконував висадку/посадку пасажирів на
автомобіля отримав
зупинці руху та здійснював перевезення 82 пасажирів за
травми
міським маршрутом № 3 « ст. м. Просп. Гагаріна – вул. 12
Квітня»
Водій трамвая TАТРA-Т3, здійснюючи перевезення 40
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська –
Постраждалі відсутні
Новожанове», недотримався безпечної дистанції руху та
скоїв зіткнення з легковим автомобілем ФОРД-КУГА
Під час руху тролейбуса ЗІУ-9, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом №1
«РТІ1-Тепличний», відбувся обрив контактної мережі та
Постраждалі відсутні
падіння штангового струмоприймача на легковий
автомобіль ФОЛЬКСВАГЕН, який рухався у попутному
напрямку
Залізничний транспорт
Поїзд №146 Ізмаїл – Київ (ЧС4 №055) під час прибуття на
Поїзд відправився
станцію травмував сторонню людину. Викликано поліцію, о 08.48 із запізненням
швидку допомогу. Травмованого госпіталізовано до міської
на 13 хв.
лікарні.
Поїзд № 6311 Ковель – Заболоття (Д1 №606/786 М62) прибув
Затримка поїзда на 01
із запізненням на 13 хв. через несправність головного вагона
год. 42 хв
№606 (несправність гальмівної магістралі). О 10.45 машиніст

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

Мощена.

3

12.04.2018
11:27

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне, перегін
Буча – Ірпінь.

4

12.04.2018
15:15

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

12.04.2018
15:38

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Трояни

6

12.04.2018
18:08

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

7

12.04.2018
17:48

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

13.04.2018
11:10

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченко, ст.
Кублич

5

8

заявив про необхідність відчеплення вагону. Після
відчеплення вагона поїзд відправився о 11.15
Поїзд № 46 Ужгород – Лисичанськ (ЧС4 № 108) на 30 км
допустив наїзд сторонній предмет (дерев'яна колода), в
Загальна затримка
наслідок чого пошкоджено наметільник та пісочна труба
поїзда склала 29 хв.
локомотива. Під час слідування поїзда в по переїзду 27 км.
(поступив по ст.
збив планку нижнього габариту. Оглядом складу поїзда Тетерів із затримкою
виявлено відірваний ланцюжок повітророзподілювача у
на 10 хв.).
вагоні №03513207 (другий з голови).
В приміщенні вокзалу станції працівниками поліції
Працівників вокзалу та
затримано двох осіб, в яких виявлено у рюкзаках бойові
пасажирів евакуйовано
гранати.
Подія (схід рухомого складу на під’їзній колії). під час
виконання маневрової роботи на під’їзний колії УкрАгро
МТК, у кривій ділянці колії, з 5 порожніми вагонами,
Затримки поїздів
сталося сходження локомотива ЧМЕ3 № 4607 (ТЧ-4
немає
Пологи), (власність УЗ) першою колісною парою. Під’їзна
колія знаходиться на балансі власника
Під час приймання поїзда №1624 (2ЄС5К №068, ТЧМ
скалка ТЧ-2 Подільськ, 54/0 вагонів, 5023 т) за правильно
підготовленим маршрутом з 33 з’єднувальної колії на 15
колію Київського парку сталося сходження 2
схід рухомого складу
навантажених вагонів: №61787164 (13 з голови поїзда) в поїзній роботі
першим візком та №61596748 (17 з голови поїзда) першим візком, двома колісними парами. Вантаж –
концентрат залізорудний, ст. навантаження – Інгулець,
ст. призначення – Чоп
Затримка на 1 год. 03
Поїзд №6334 (ЕР9п №373 ЕРПЧ-9, ЕРПДМ-7 Осипенко)
хв. По впливу
зупинився на станції через несправність електропоїзда (в
затримано поїзди:
секції №37306 з’явився сторонній шум в редукторі першої
№3171 на 10 хв.,
колісної пари). Після огляду електропоїзда відчеплено секції
№3173 на 25 хв.,
№37306 та №37305. Поїзд відправлено о 18.41
№1494 на 15 хв.
На під'їзній колії під час виконання маневрової роботи
(ЧМЕ3 №1632 ТЧ-6 Христинівка, ТЧМ-6 Пацеля) з Схід локомотива та
подавання чотирьох навантажених вагонів вагонами вагона з колії. Розлив
вперед при швидкості 5 км/год. сталося сходження з
відсутній.
рейок четвертого за напрямком руху вагона-цистерни Постраждалі відсутні
№77303394, вантаж - аміак безводний, аварійна картка

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

9

13.04.2018
15:20

10

14.04.2018
02:49

11

14.04.2018
04:15

12

14.04.2018
05:05

13

14.04.2018
01:07

№208, ООН 1005, клас небезпеки 2 (код прикриття 0-0-30), першою, другою та третьою колісними парами
(правими колесами в середину колії, лівими - назовні) та
тепловоза першою колісною парою правим колесом в
середину колії і викочуванням гребня лівого колеса на
головку рейки
Виникло загорання шпал, які були складовані біля 1 колії – 2
Регіональна філія
штабелі шпал (орієнтовно 200 шт.) не придатних до
«Львівська залізниця»,
подальшого використання (труха). Працівниками ПЧ-13
ДН-4 Івановикликано пожежні підрозділи ДСНС. Пожежу ліквідовано о Постраждалі відсутні
Франківськ, ст.
16.40 пожежними автомобілями: АЦ-40 ДПРЧ-5 Заставна,
Кострижівка, 53 км
АЦ-40 с. Кострижівка. Причина пожежі: занесення джерела
ПК6
запалювання ззовні.
Поїзд №45 Ужгород-Лисичанськ (ТЕП70 №058 ТЧ-15
Регіональна філія
Куп’янськ, ТЧМ-15 Курилов) запросив допоміжний
«Донецька залізниця»,
Затримка поїзда склала
локомотив через несправність системи охолодження
ДН-2 Лиман, ст.
01 год. 38 хв.
тепловоза. Зі ст. Куп’янськ було надано допоміжний
Сватове
локомотив 2ТЕ116 №1092А/1149Б ТЧ-15, ТЧМ-15 Беседин.
Черговий поліції м. Кам'янка Сойко повідомив квиткового
Регіональна філія
касира станції Кам'янка Новоселедську, що на парній колії
«Одеська залізниця», біля платформи Геологічна знаходиться тіло без ознак
Смертельно
ДН-2 ім. Т. Шевченко, життя невідомого чоловіка, віком 50-60 років, якого було
травмовано сторонню
перегін Кам'янка –
збито поїздом про, що їм повідомив о 03.25 громадянин
особу
Косарі, зупиночна
Скасирський. Від машиністів поїздів: №1402 (03.15), №2858
платформа Геологічна (03.35), №2860 (03.48), №42 (04.28) інформації щодо наїзду
на людину чи знаходження травмованого чоловіка не було
Регіональна філія
Поїздом №3150 (ВЛ11М №055, ТЧМ-1) смертельно
«Львівська залізниця»,
Смертельно
травмовано стороннього чоловіка, який раптово вийшов ізДН-1 Львів, перегін
травмовано сторонню
за опори. На місце події викликано швидку допомогу та
Пісочна – Миколаїв,
особу
поліцію.
1528 км ПК10
На пульт-табло ДСП ст. Біляївка сигналізує хибну зайнятість
1 ділянка віддалення, по ЧДК с.у. №10 сигналізує червоним.
Регіональна філія
За повідомленням машиніста поїзда №4402 (ВЛ11
Затримано поїзди:
«Південна залізниця», №№651/652а ТЧ-9, ТЧМ Воскобойников) сталася крадіжка №100 на 20 хв., №82
ДН-2 Харків, перегін сторонніми особами дросель-трансформатора. Видано на 36 хв., №6508 на 42
Біляївка – Лихачове.
попередження про обмеження швидкості до 25 км/год на
хв., №376 на 29 хв.
регульованому переїзді 877 км (без чергового працівника).
Після огляду ШНС виявлено крадіжку сторонніми особами 2-

1-0-0 Пожежа

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність
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14.04.2018
10:02

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

14.04.2018
11:24

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Самійлівка –
Варварівка

14.04.2018
13:39

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

14.04.2018
14:03

14.04.2018
15:55

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Рокитне – Сухоліси, на
970 км ПК10
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ,
перегін Куземівка –
Сватове, на 880 км
ПК8

19

14.04.2018,
13:45,

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Богуславський –
Миколаївка-Донецька

20

14.04.2018

Регіональна філія

х дросель-трансформаторів ДТ 0,2-1000 на с.у. №10. Роботу
пристроїв відновлено о 06.05.
За повідомленням чергового ДСНС Биковець на лінію «101»
поступило анонімне повідомлення про залишення у залі
очікування чорного пакету з часовим механізмом. Проведено
евакуаційні та пошукові заходи. О 10.15 вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено, роботу вокзалу відновлено.
Повідомлено: поліція, ДСНС, СБУ

Затримки поїздів
відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №2257 (ВЛ8 №1138 ТЧМ-1 Макаренко) застосував
Смертельно
екстрене гальмування для попередження наїзду на людину.
травмовано сторонню
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано
особу. Поїзд №2257
стороннього чоловіка, що поклав голову на рейку.
затримано на 27 хв.
Повідомлено: поліція, швидка доп

1-1-0 Аварія

За повідомленням перонного контролера Маркової, біля
парної пасажирської платформи виявлено невідомого
чоловіка з ампутованими нижніми кінцівками (чоловік
пенсійного віку – живий). Повідомлено: поліція, швидка
допомога.

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Смертельно
Поїзд №2820 (ВЛ80к №603 ТЧМ-3 Горецький) на 52 км ПК3
травмовано сторонню
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
особу. Затримка
на людину. Наїзд попередити не вдалось – смертельно
поїзда № 2820 склала
травмовано стороннього чоловіка
20 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №3507 (2ТЕ116 №1092/1149 ТЧМ-15) застосував
екстрене гальмування для попередження наїзду на людину.
Наїзд попередити не вдалось – травмовано стороннього
чоловіка. Потерпілого з діагнозом закрита черепно-мозкова
травма доставлено о Сватівську міську лікарню

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Затримано поїзд
№1461 на 35 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Станом на 19.30

1-0-0 Інцидент

На пульт-табло ДСП ст. Богуславський хибна зайнятість
перегону у парному напрямку, неможливість розвороту
схеми зміни напрямку у допоміжному режимі. О 15.41 рух
непарних поїздів здійснюється за телефонними засобами
зв’язку. Причина: на 71 км ПК1 при спробі викрадення
кабельної муфти типу УПМ-24 пошкоджено жили кабелю
СБзПУ 7х2.
Під час виконання колійних робіт з реконструкції непарної

11:05
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14.04.2018
18:10

22

15.04.2018
00.50

«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса,
ст. Роздільна-І.

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Давидів
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне, перегін
Заболоття – Вижва, на
421 км ПК6
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль,
залізничний міст через
р. Дністер, м.
Заліщики

колії перегону Роздільна І – Єреміївка (проект 11192-КЗ,
затримано поїзди:
наказ від 06.04.2018 №Н/135а) при роботі машини RM80 з №641 на 1 год. 3 хв.,
очищення щебеневого баласту на 1439 км ПК8 допущено №93 на 1 год. 18 хв.,
пошкодження кабелів СЦБ (глибина залягання 0.4 м), №6255 на 2 год. 11 хв.,
відсутній контроль стрілочних переводів станції Роздільна-І, №107 на 26 хв., №798
відсутне автоблокуванням перегону Роздільна-І – Єреміївка. на 35 хв., №6254 на 2
Рух поїздів здійснюється за телефонними засобами зв’язку.
год. 21 хв., №6256 на 1
год. 17 хв., №6271 57
хв., №94 на 1 год. 26
хв., №24 на 1 год. 42
хв.
Під час виконання маневрової роботи з подачі вагонів на
Сходження
під’їзну колію «ПП Лічнов» вагона вперед локомотивом
локомотива одним
ЧМЕ3 №5729 ТЧМ-1 Краївський допущено сходження
візком трьома
локомотива одним візком трьома колісними парами
колісними парами
Поїзд №6316 Хотислав – Ковель (Д1 №644-3/757-3, РПЧМ-3)
зупинився та замовив допоміжний локомотив через
Затримка поїзда
несправність дизель-поїзда. Допоміжний локомотив М62 № 6316 склала 01 год.
№1466 ТЧМ-7 надано з ст. Ковель. Поїзд відправився о 02.18
35 хв.
із затримкою на 1 год. 35 хв.

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

Від начальника варти 37 стрілецької команди Тернопіль
Івано-Франківського загону воєнізованої охорони надійшла
інформація, що в робочий час о 00 год. 10 хв. не виявлено на
посту зі зброєю стрілка

Зникнення працівника

Подія

24

15.04.2018
08:50

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

О 09.25 маневровий диспетчер доповів, що на колії №23 в
цистерні виявлено прокапування (50-60 капель за хв.) по
зварному шву вантажу – бензин А-92, аварійна картка
№305, номер ООН 1203, клас небезпеки – 3. 10.46 надано
наказ ДН-2 на виїзд пожежного поїзда на місце події для
забезпечення пожежної безпеки. Цистерну було подано на
витяжну тупикову колію №20 для перекачування бензину
в цистерну №73947509. О 14.51 бензин перекачано в
зазначену цистерну

Після закінчення
переливання та
зважування втрат
вантажу немає

1-0-0 Аварія
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Регіональна філія
15.04.2018, «Південно-Західна
21:06
залізниця», ДН-1 Київ.
ст. Київ-Деміївський

Поїзд №784 Київ – Шостка (ЧС4 №187 ТЧМ-11) на колії №2
травмував стороннього чоловіка (чоловік знаходився у стані
алкогольного сп’яніння).

Травмування
сторонньої особи.
Затримка поїзда
склала12 хв.

1-0-1 Аварія
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15.04.2018
03.25
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15.04.2018
23.43

16.04.2018
15.42

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон перегін
Біла-Криниця –
Лепетиха

16.04.2018
16.30

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя. ст.
Бердянськ

Поїзд ЧМЕ3 №5134 при резервному прямуванні локомотива в
Порт (центр м. Бердянськ) була травмована жінка (віком 70
р.) підніжкою локомотива, яка намагалась перейти
залізничну колію. Жінка госпіталізована у міську лікарню

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

16.04.2018
09.08

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя. ст.
Великий Токмак

Під час виконання маневрової роботи з 6 порожніми
вагонами локомотивом вперед (ЧМЕ3 №3512 (ТЧ-3
Мелітополь), на під’їзний колії, у кривій ділянці колії,
Під’їзна колія знаходиться на балансі колієвласника.
Локомотив піднято об 11.23. Сталося сходження
локомотива (першою колісною парою)

Схід локомотива з
колії

1-0-0 Аварія

16.04.2018
21.20

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ.
ст. Вишневе
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17.04.2018
01.24-01.45

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса. перегін
Рудниця – Крижопіль
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17.04.2018
15:20

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2

30

Поїзд №2814 (ВЛ80к №084 ТЧМ-4) зупинився за
Після відчеплення
показаннями пристрою КТСМ «Тривога-1» у 16 рух. од. 3 ось
вагона поїзд
ліва сторона. Оглядом локомотивною бригадою вагона відправився о 02.00 із
№67362624 нагрів підтверджено та заявлено відчеплення затримкою на 2 год. 19
вагона.
хв.
Поїзд №6701 Апостолове – Херсон (ЧМЕ3 №4508 ТЧ-8,
ТЧМ-8) зупинився на 424 км ПК3 через зрив провідником
стоп-крану у другому з голови поїзда вагоні №04027744 у
Поїзд відправлено о
зв’язку застосуванням пасажиром у військовій формі
16.41 із затримкою на
сльозогінного газу. 39 пасажирів з вагона №04027868
59 хв.
пересаджено до першого вагона. Після пересадки пасажирів,
пасажир у військовій формі перейшов до першого з голови
поїзда вагону та повторно застосував сльозогінний газ.

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль. ст.
Підволочиськ

Поїздом №81 Київ-Ужгорос
стороннього чоловіка

смертельно

травмовано

Поїзд №12 Одеса-Львів при швидкості руху 110 км/год
застосував екстрене гальмування на 1231 км ПК3 для
попередження наїзду на стороннього чоловіка, який йшов у
супутньому напрямку до ст. Крижопіль по правому узбіччю
колії, на звукові сигнали не реагував, з наїздом.
У поїзді №6027 Дніпро – Кривий Ріг при відправленні
невідомими особами розбите вікно 2 вагона, травмовано
пасажирку. Потерпіла від медичної допомоги відмовилась

Смертельно
травмовано
стороннього чоловіка.
Затримано поїзди:
№81 на 18 хв., №29 на
15 хв., №105 на 14 хв.,
№6035 на 22 хв.
Смертельно
травмовано сторонню
особу. Затримано
поїзди: №12 на 21 хв.,
№106 на 07 хв.
Затримки поїзда немає

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність
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17.04.2018
16:40

34

17.04.2018
20:1820:57

Кривий Ріг, ст.
Божедарівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Тюшки – Вінниця
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, 93 км
ПК8 перегону Великий
Токмак – Молочанськ

18.04.2018
02:15

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне, ст.
Мощена
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18.04.2018
17:50

Регіональна філія
Донецька залізниця,
ДН-2 Лиман, ст.
Кабанне
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18.04.2018
21:06

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Кварцевий – Караван

35

Поїзд №74 Львів – Москва на 1079 км ПК5 здійснив наїзд на
залишки бетону накладені на праву нитку колії, пошкоджено
кронштейн пісочної труби першої колісної пари з правої
сторони

Поїзд №74 затримано
на 9 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №2313
застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на сторонню людину. Наїзд запобігти не
вдалося, травмовано чоловіка, який лежав між колією.
Чоловіка госпіталізовано в міську лікарню

Травмовано сторонню
особу. Затримка
поїзда №2313 склала
39 хв.

1-0-1 Аварія

Під час схрещення з поїздом №6309 Ковель – Хотислав
(машиніст зустрічного дизель-поїзда №6316 повідомив про
виділення диму у хвостовому моторному вагоні дизельпоїзда №786-3, приписки РПЧ-3 Здолбунів. При огляді
виявлено виділення диму у дизельному приміщенні
хвостового моторного вагона. Після використання наявних
Поїзд №6309
засобів пожежогасіння проведено розчеплення рухомого
відправлено о 03.44. із
складу та відвід вагонів дизель-поїзда у безпечне місце.
затримкою на 1 год. 54
Моторвагон №786-3 відчеплено, пасажирів пересаджено до
хв. Постраждалих
інших вагонів. Надано заявку про необхідність надання
немає
пожежного поїзда для гасіння пожежі. О 02.18 надано наказ
№117 на виїзд пожежного поїзда із ст. Ковель. О 03.20
пожежу ліквідовано.. Для ліквідації пожежі викликано 2
машини ДСНС м. Ковель, які участі у гасінні не приймали..
Вогнем пошкоджено кабіна машиніста та вентилятор
охолодження.
Під час виконання завантаження військового контейнера на
платформу автокраном на колії №5 допущено падіння крана з
послідуючим пошкодженням лінії ЛЕП-0,4кВт (станційне
Постраждалі відсутні
освітлення) та порушенням габариту на колії №1. Для
проведення відновних робіт задіяно кран КДЕ приналежності
ПЧ-6
Травмовано сторонню
Поїздом №6695 Харків-Пасажирський – Широкий на 29 км
особу. Поїзд
ПК7 травмовано стороннього чоловіка
затримано на 01 год.
36 хв.

1-0-0 Пожежа

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

19.04.2018
05:55

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, перегін
Електрична – ім.
Кожушко О.М.

1

13.04.2018
10:36

Державне
підприємство
«Скадовський
морський
торговельний порт»

2

14.04.2018
19:20

Територія терміналів
стивідорної компанії
«Трансінвестсервіс»

16.04.2018
12:00

Одеська філія ДП
«Адміністрація
морських портів
України»
(адміністрація
Одеського морського
порту),

38

3

Під час прямування поїзда №8855 на 2 км ПК1 (поза межами
переїздів) допущено зіткнення з вантажним автомобілем
«Volvo FL-615». Водій легкового автомобіля виїхав на колію
перегону у не встановленому місці, через що знаходився в
негабариті.
Морський та річковий транспорт
Співробітник караванної вахти морського буксиру
«Скадовськ», зв’язався з головною диспетчерською
Скадовської філії ДП «Адміністрація морських портів
України», повідомив, що йому стало зле та попросив
викликати для нього карету швидкої допомоги. О 09 год. 20
хв. головним диспетчером було викликано карету швидкої
медичної допомоги та оповіщено відповідних співробітників
ДП «Скадовський МТП». О 09 год. 30 хв. карета швидкої
медичної допомоги прибула до порту та її було
супроводжено до м/б «Скадовськ». О 09 год. 40 хв.
13.04.2018 боцмана було госпіталізовано з гострим болем
нирок
За інформацією, яку отримано електронною поштою о 21 год.
47 хв. 14.04.2018 від змінного диспетчера Южненської філії
ДП «Адміністрація морських портів України» О 19 год. 20
хв. 14.04.2018 від інспектора санітарно – карантинного
відділу надійшла інформація про нещасний випадок (2
постраждалі з летальним наслідком). О 20 год. 50 хв.
14.04.2018 отримано інформацію від диспетчера стивідорної
компанії «Трансінвестсервіс» («ТІС»), що інцидент стався під
час проведення робіт на території терміналів
Під час проведення ремонтних робіт, на т/х «ПЗ - 368»,
працівник ремонтної філії отримав термічні опіки поверхні
тіла (нижніх кінцівок) 2-3 ступенів,

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

Постраждалі відсутні

1-0-0 ДТП (поза
межами
залізничного
переїзду)

Погіршення стану
здоров’я боцмана

1-0-1 До відома

2 робітника загинули

1-2-0 До відома

Працівник дільниці
портофлоту технічної
служби отримав
травми

1-0-1 До відома

О.О. Гончар

