Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 14.06.2018 по 21.06.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
12
0
8
0
20
0

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовано
13
4
17
Травмовано
0
10
0
10

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
2
0
3
0
0
0
5
0

Травмовано
0
2
0
2

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
0

1

0

0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

Інформація до відома

ВСЬОГО

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
12
6

0
4

9
0

6
0

4
0

3

0

0

13
25

0
6

0
4

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

Травмовано

Травмовано

8

0

1

0

0

0

1
9

0
0

0
1

№

Дата і час
скоєння
подій
14.06.2018
03:30

1

2

14.06.2018
12:30

15.06.2018
09:30
3

4

15.06.2018
06:45

15.06.2018
13:40
5

6

15.06.2018
14:30

Місце скоєння
подій
На 454 км автодороги
М-06 Київ - Чоп

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Івеко – 49.10 не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-313 водій якого
здійснював перевезення 15 пасажирів за для власних потреб

Наслідки подій

1 пасажир
легкового
автомобіля Івеко
від отриманих
травм загинув на
місці пригоди, ще
водій легкового
автомобіля і водій
автобуса та 8
пасажирів
автобуса
отримали травми
На вул. Набережній
Водій автобуса І-ВАН, здійснюючи перевезення
13
Постраждалі
у м. Сумах
пасажирів за міським маршрутом №18, не дотримався
відсутні
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
мотоциклом Мустаннг
На проспекті Свободи, Водій автобуса Мерседес-Бенц-311, здійснюючи перевезення
2 пасажири
у м. Кременчуці ,
14 пасажирів за міським маршрутом № 28, не дотримався
автобуса
Полтавської області безпечної дистанції та швидкості руху допустив наїзд на
отримали
легковий автомобіль Шкода-Октавія, який зупинився на
травми
заборонений сигнал світлофора
На
Під час здійснення нерегулярних перевезень 25 пасажирів
Під час
вул. М. Лукашевича, у автобусом Мерседес-Бенц-0350, водій відчув недомагання керування помер
м. Києві
(під час руху стало різко погано) та зупинився у 1-му ряду.
водій автобуса
Швидку викликали пасажири, але до її приїзду водій помер
На 275 км, а/д Н-07
Водій автобуса БАЗ-А079.24, здійснюючи перевезення 29
3 пасажири
«Київ-Суми»,
пасажирів за міжміським маршрутом «Суми - Ромни», при
автобуса
Сумської області
обгоні велосипедиста виїхав на смугу зустрічного руху, не
отримали
впорався з керуванням та допустив перекидання автобуса у
травми
кювет. Велосипедист зник з місця пригоди
На перехресті пр.
Водій легкового автомобіля АЗЛК-214121, рухаючись на
Постраждалі
Університетський та
заборонений сигнал світлофору (червоний), не надав переваги у
відсутні
вул. Волкова, у м.
русі та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-2215, водій якого
Кропивницькому,
здійснював перевезення 12 пасажирів за міським автобусним

Попередня
причина
пригоди
1-1-10 Не
ліцензований

1-0-0 З вини

1-0-2 З вини

1-1-0 НП

1-0-3 З вини

1-0-0 Не з вини

15.06.2018
19:00
7

8

16.06.2018
16:15

16.06.2018
10:30

Кіровоградської
області
На перехресті вулиць
Космонавтів та
Херсонського шосе,
у м. Миколаєві
На 489 км автодороги
М-03 Київ – Харків –
Довжанський
Харківська області
На бул. Шевченка
у
м. Черкаси

9

10

18.06.2018
16:40

На вул.
Коростишівській,
у м. Житомирі

15.06.2018
13:00

18.06.2018
07:00

На перехресті вулиць
Ю.Мовчана та
.Шухевича, в смт.
Черняхів,
Житомирської області
На вул. Ігоря Муратова,
у м. Харкові

18.06.2018
18:20

На вул. Острозькій,
у м. Тернополі

11

12

13

маршрутом № 5А
Водій автобусу РУТА-20, здійснюючи перевезення 7
пасажирів за міським маршрутом № 16 «Намив –
МЗМФО», під час здійснення маневру лівого повороту, не
надав переваги у русі допустив зіткнення з легковим
автомобілем Ніссан-Альмера
Водій автобуса Мерседес-Бенц-313, здійснюючи нерегулярні
перевезення 18 пасажирів від м. Полтава до м. Харків, не
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху,
допустив зіткнення з вантажним автомобілем Сканія
Водій автобуса ПАЗ-32054, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 30, не обрав безпечної
швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив наїзд
на пішохода, який рухався по проїжджій частині біля
обочини
Водій автобуса Рута-19, здійснюючи перевезення 18
пасажирів за міським маршрутом № 14 «Соснова – Хутір
Зітишня», не впевнився в закритті дверей автобуса,
розпочав рух, внаслідок чого відбулось падіння пасажира
Водій автобуса Рута-23, здійснюючи перевезення 16 пасажирів
за маршрутом «Житомир – Торчин», допустив наїзд на
велосипелиста, який перетинав проїжджу частину дороги в
невстановленному місті

1 пасажир
автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

3 пасажири
автобуса
отримали
травми
Пішохід
отримала
травми

1-0-3 З вини

Пасажир
автобусу
отримав травми

1-0-1 З вини

Велосипедист
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Водій
автобуса
РУТА-20,
здійснюючи
регулярні
Постраждалі
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 254-е
відсутні
«Залютине (Пансіонат) – майдан Благовіщенський»,
рухаючись заднім ходом, внаслідок порушення правил
маневрування допустив зіткнення з легковим автомобілем
Деу-Ланос
Водій автобуса Богдан А-091, здійснюючи перевезення 15 Пішохід отримав
пасажирів за міським маршрутом № 8, допустив наїзд на
травми
пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги по
пішохідному переході

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

14

15

19.06.2018
07:05

На перехресті вулиць
Набережної та 2-ї
Слобідської,
у м. Миколаєві
На вул. Дружби
Народів, у м. Харкові

19.06.2018
21:45

На вул. Соборна
у м. Рівне

20.06.2018
06:20

На перехрестті вул.
Севастопольська з
вул.Червонозорівська у
м. Кропивницький,
Кіровоградської
області
На вул. Зоряний Шлях
с. Богданівка,
Шосткинський р-ну,
Сумської області

19.06.2018
08:50

16

17

17.06.2018
12:20
18

19.06.2018
13:00
19

На вул. Набережна р.
Стрілки у м. Суми

Водій автобуса РУТА-20, здійснюючи перевезення 16
пасажирів за міським маршрутом № 82, не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з водієм мотоцикла Сузукі

Водій мотоцикла
отримав травми

1-0-1 З вини

Водій автобуса ЛАЗ 4207, здійснюючи перевезення 4
пасажирів
«службова
розвозка
співробітників
підприємства», не впорався з керуванням та допустив наїзд
на стоячі 4 автомобілі
Водій автобуса Богдан-А092 здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 51 «Льонокомбінат –
вул. Млинівська» рухаючись по вул. Соборній в напрямку
вул. Київської, не вибрав безпечної швидкості руху, не
дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з
легковим автомобілем «Фольсваген Кадді», який зупинився
перед нерегульованим пішохідним переходом для надання
переваги в русі пішоходам, які переходили проїжджу
частину дороги
Водій автомобіля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ при проїзді перехрестя по
вул. Севастопольська
з вул. Червонозорівська не надав
переваги у русі автобусу БАЗ-2215 який рухався за міським
автобусний маршрут загального користування № 44.по
головній дорозі вул. Севастопольська Під час ДТП в салоні
транспортного засобу пасажирів не було
Пасажир автобуса Рута-20, не тримаючись за поручень, не
втрималась на ногах, взялася за ручку відкривання дверей та
самовільно відчинивши двері випала з автобуса на узбіччя
проїзної частини, водій автобуса здійснював перевезення
пасажирів за міжобласним маршрутом
«Шостка
Н.Сіверський»
Водій легкового автомобіля ФОРД-ФОКУС не дотримався
безпечного інтервалу та допустив попутне зіткнення з
автобусом Рута-25 водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом м. Суми № 10 «КосівщинаГероїв Крут».

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Не дочекавшись
працівників
поліції пасажир
покинула місце
пригоди.

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

20.06.2018
11:30

На П-кті С.Бандери,
у м. Тернополі

Водій автомобіля АУДІ, рухаючись по проспекту С.Бандери
допустив зіткнення з автомобілем ДАЧА-СОЛЕНЗА, після чого
силою інерції автомобіль АУДІ відкинуло в маршрутне таксі
№14 марки в цей самий час допустив зіткнення з автомобілем
ПЕЖО ПАРТНЕР і в цей самий час допускає зіткнення з
маршрутним таксі №15 марки БАЗ-А079.03 В салоні автобуса
№14 знаходилося близько 10 пасажирів, в салоні автобуса №15
близько 15 пасажирів, з них ніхто не постраждав

20.06.2018
19:20

На вул. Степана
Бандери (район
автостанції Суми) у м.
Суми

17.06.2018
19:00

На регульованому
перехресті вулиць
Київська - Театральна
у м. Житомирі

Водії легкового автомобіля ЗАЗ-110217 недотримався дистанції
та допустив зіткнення з автобусом Рута 25 водій якого
здійснював висадку пасажирів. Водій автобуса здійснював
регулярні перевезення 6 пасажирів за міським маршрутом №15
«коледж СНАУ-Аграрний Університет»
Тролейбусом ЗиУ–9, рухаючись по маршруту № 7 «Малікова Вокзал». по вул. Київській в напрямку вул. Театральна,
перевищивши швидкість на кривій, зійшов струмоприймач, з
лівої штанги, який впав на лобове скло автобуса Рута-20, що
спричинило пошкодження транспортного засобу

20

21

22

1

14.06.2018
18: 45

На вул. Данила
Галицького,
у м. Рівному

14.06.2018
12:20

На перехресті
вул.Сінна-Соборності
у м. Полтава

17.06.2018
19:00

На регульованому
перехресті вулиць
Київська Театральна у м.

2

3

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Тойота-Рав-4 не обрав безпечної
швидкості руху, не надав переваги у русі тролейбуса Шкода-14р,
водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 10 «Мототрек-сел.Ювілейне»
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц під час здійснення
маневру повороту ліворуч, не надав перевагу у русі та допустив
зіткнення з тролейбусом Богдан-Т-70117, водій якого здійснював
перевезення 80 пасажирів за міським маршрутом № 12
«Ін.Зв’язку-м-н Левада»
Тролейбусом ЗиУ–9, рухаючись по маршруту № 7 «Малікова Вокзал». по вул. Київській в напрямку вул. Театральна,
перевищивши швидкість на кривій, зійшов струмоприймач, з
лівої штанги, який впав на лобове скло автобуса Рута-20,

В наслідок ДТП
водій автомобіля
ПЕЖО ПАРТНЕР
отримав травми,
попередній
діагноз ЗЧМТ,
СГМ. (не
госпіталізований).
Механічні
пошкодження Т/З
Пасажир
легкового
автомобіля
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

1 пасажир
тролейбуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

Житомирі
18.06.2018
23:20

На пр-т
Московському
в м. Харкові

20.06.2018
08:25

На проспекті
Перемоги, зупинка
громадського
транспорту
«Хмільники»
у м. Житомир

15.06.2018
09:55

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Олександрія
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Гречани
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Королево
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Кривий Торець
Регіональна філія

4

5

1

15.06.2018
14:30
2

15.06.2018
13:56
3

4
5

що спричинило пошкодження транспортного засобу

15.06.2018
16:44

15.06.2018

Водій легкового автомобіля ДЕУ-СЕНС внаслідок ненадання
переваги в русі допустив зіткнення з трамваєм TАТRA-Т3 водій
якого вже закінчив здійснювати перевезення за міським
маршрутом № 27 «Салтівська – Новожанове» та рухався без
пасажирів в напрямку депо
Водій тролейбуса ЗиУ-9В рухаючись по маршруту № 3
«Богунія – Смолянка – Вокзал» в напрямку центра міста
Житомира, при заїзді на зупинку громадського транспорту
порушив правила маневрування та скоїла зіткнення з
автомобілем Фольксваген-Гольф, який був припаркований
в крайній правій смузі дороги перед зупинкою. В салоні
тролейбуса знаходилось 75 пасажирів.
Залізничний транспорт
Поїзд №3116 (ВЛ80т №1839 (ТЧ-7 Знам'янка) біля пішохідного
переходу, навпроти вокзалу станції, травмував стороннього
чоловіка. Потерпілого з ампутованою кінцівкою, правої ноги,
доставлено до міської лікарні №1 м. Олександрія.
При прийманні локомотива (ВЛ80Т №1383) під поїзд №282
Хмельницький – Генічеськ машиніст заявив про несправність
локомотива. Надано локомотив ВЛ80К №536 зі ст. Гречани. О
16.33 поїзд відправився зі ст. Хмельницький із затримкою на 1
год. 18 хв.
Поїзд №6578 Батьово – Королево (Д1 №553-1/756-1) прибув із
загальною затримкою на 1 год. 01 хв. через пропуск поїзда
№13, який прибув на ст. Сянки із запізненням на 24 хв.
Поїзд №6237 Лиман – Фенольна (ЕД2т №0047) при
відправленні пошкодив 2 струмоприймача. Причина:
руйнування фіксуючого затискача КС-049 на п.с. №2 з’їзду
№24.
Поїзд №6504 Сновськ – Бахмач (ДР1А №153 РПЧ-10) при

1 пасажир
легкового
автомобіля
отримав тілесні
ушкодження
Постраждалі
відсутні

1-0-1 Не з вини

Травмовано
сторонню особу

1-0-1 Аварія

Затримка поїзда
на 01 год. 18 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано проїзд
на 01 год. 01 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда
склала більше 1
год.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда

1-0-0 Інцидент

1-0-0 З вини

19:20

«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, ст. Доч

15.06.2018
20:40

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Самарівка –
Новомосковськ
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20:06

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

15.06.2018
20:58

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Синельникове-1 –
Зайцеве
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8

9

16.06.2018
01:52

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Попелюхи – Кодима,

слідуванні до ст. Доч запросив допоміжний локомотив. По на 01 год. 04 хв.
прибуттю о 19.43 надано допоміжний ЧМЕ3 №5003.
По впливу
Відправився поїзд о 19.55, прибув на ст. Бахмач-Пасажирський затримано поїзд
о 20.30 із загальною затримкою на 1 год. 04 хв (надано наказ
№777 Шостка –
№9 ПКЗ Іванов для пересадки 14 пасажирів)
Київ на 18 хв.
Поїзд №3503 (ВЛ11 №727) застосував екстрене гальмування та Травмовано водія
повідомив, що на 181 км ПК10 парної колії впав з мосту
вантажного
вантажний автомобіль «IVECO» (неліцензований). Без наїзду,
автомобіля.
автомобіль відносно непарної колії знаходиться в габариті. Затримано поїзд
Повідомлено: швидку допомогу, поліцію. Водія вантажівки №3503 на 25 хв.
забрано працівниками швидкої. О 21.04 за повідомленням
Затримано інші
ПДС-3 Кондратенко та на підставі наказу №418 закрито парну поїзди: №6155 на
колію перегону.
47 хв., №6156 на
Після прибирання автомобіля з парної колії о 22.46 відкрито
35 хв
рух зі швидкістю не більше 25 км/год до відміни.
Поїзд №3057 (2ТЕ116 №655/874б, ТЧ-1 ТД-Арциз) зупинився Поїзд затримано
на станції та о 20.28 запросив допоміжний локомотив через
на 2 год. 34 хв.
заклинювання колісної пари секції №874б.
Допоміжний
локомотив (ЧМЕ3 №3442) прибув зі ст. Ізмаїл о 22.03. Секцію
№874б відчеплено та залишено на ст. Ташбунар.
На пульт-табло ДСП ст. Зайцеве сигналізує хибна зайнятість 1 Затримано поїзди:
та 2 ділянки наближення парної колії перегону та 1 ділянка
№795 на 13 хв.,
віддалення непарної колії, переїзд 1013км+989м працює не
№4901 на 4 хв.,
справно. О 21.17 на підставі наказу №348 видано швидкість 25 №4403 на 12 хв.,
км/год. О 21.18 прослідував перший поїзд №795. О 21.38 ПДБ №2241 на 09 хв.,
повідомив, що на с.у.№2 та с.у.№13 сторонніми особами №2001 на 03 хв.,
разобладнано релейні шафи.
№4202 на 20 хв.,
№4204 на 18 хв.,
№2236 на 1 год.
04 хв., №4416 на
23 хв.
Поїзд №6251 Вапнярка – Одеса (Р9Е №730) зупинився на 1249 Затримано поїзди:
км ПК8 станції через пошкодження струмоприймача. Поїзд №6251 на 2 год.
№257 Львів – Одеса (ВЛ40У №1459/2 ТЧ-2 Подільськ) 31 хв., №257 на 1
зупинився на 1251 км ПК3 перегону через пошкодження год. 58 хв., №105
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Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

ст. Кодима
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Регіональна філія
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Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
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Дніпро, ст.
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Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3

струмоприймача. Причина - руйнування верхньої колонки
роз’єднувача "Ф-3" оп.129, з послідуючим виходом шлейфа
роз’єднувача в габарит рухомого складу (рік встановлення –
1989). 03.10-03.57 робота бригади ЕЧК-36 Слобідка по ув'язці
струмоприймача поїзда №257. 03.25-04.09 робота бригади ЕЧК37 Рудниця по ув'язці струмоприймача поїзда №6251.

на 1 год. 29 хв.,
№6253 на 1 год.
21 хв.

Сходження
рухомого складу
не було. Причина
встановлюється.
Поїзд №2181
відправився о
09.22 із
затримкою на 10
хв.
поїздом №138 Хмельницький – Лисичанськ (ВЛ80 №1030) на
Смертельно
852 км ПК9 Повідомлено: швидку допомогу, поліцію. Поїзд на
травмовано
час передачі інформації затримано на 1 год. 28 хв.
сторонніх
чоловіка та жінку.

1-0-0 Аварія

під час слідування по ділянці від стрілочного переводу №61/67
до маневрового світлофора «М79» поїзда №8554 (ВЛ8 №1340
ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) з колієвимірювачем №88 (приписки ПЧ-6 та
ШЧ-5),
допущено
проїзд
забороняючого
показання
маневрового світлофора «М79» з боковим зіткненням з
вантажним вагоном №56113376 (21) поїзда №2181 (2ТЕ116
№1173 ТЧ-4 Покровськ), який слідував з 7 колії на 13 колію.

Поїзд №732 Київ – Запоріжжя (HRCS2 №009) на колії №2 Затримка поїзда
Кременчуцького парку застосував екстрене гальмування для №732 склала 27
попередження наїзду на людину. Наїзду уникнути не вдалось.
хв.

Поїзд №2037 (ВЛ8 №1623) на 154 км ПК6 колії №1 смертельно
травмував стороннього чоловіка, що кинувся під поїзд.

Поїзд №6704 Генічеськ – Таврійськ (ЕПЛ2т №028) на вихідній
горловині смертельно травмував сторонню жінку (віком
приблизно 65 років), що переходила колію, на сигнали не

Затримка поїзда
№2037 склала 40
хв. По впливу
затримано поїзди:
№2805 на 35 хв.,
№3507 на 36 хв.,
№2807 на 45 хв.
. Затримка поїзда
№6704 склала 13
хв.

1-2-0 Аварія

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

Запоріжжя, ст.
Партизани
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18.06.2018,

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, перегін
Високопілля – Дубки

реагувала.
Поїзд №134 Миколаїв – Івано-Франківськ (2ТЕ10Ут №0070Б
ТЧ-8 Миколаїв) зупинився на 384 км ПК3 через несправність
локомотива (втрата води з системи охолодження дизеля через
прокладку нижнього перехідника десятого циліндра з лівого
боку) з вимогою допоміжного локомотива. Поїзд з допоміжним
локомотивом 2ТЕ10у №0485

Поїзд №134
відправився о
16.46 із
затримкою на 1
год. 10 хв.

Загальна затримка
Поїзд №2848 (ВЛ80С №2386) зупинився на 2 колії з причини
поїзда №2848
несправності електровоза (відсутність набора позицій).
склала 2 год. 48
Регіональна філія
Відправився о 17.31 із затримкою на 54 хв. Повторно зупинився
хв. По впливу
«Одеська залізниця»,
на 120 км ПК2 перегону Таганча – Сотники о 17.38 з причини затримано поїзди:
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
несправності електровоза (спрацювала ГВ секції №2). Прибув №3010 на 2 год.
ст. Таганча
на ст. Сотники о 18.36, відправився із ст. Сотники о 19.33 40 хв., №162 на 56
(через пропуск пасажирських поїздів).
хв., №84 на 44 хв.,
№12 на 33 хв
На пульт-табло ДСП перегін Павлоград-1 – Павлоград-2
лампочка «ЧКО» сигналізує зеленим при фактично зайнятому
перегоні. О 19.10 при вільному від поїздів перегоні Павлоград1 – Павлоград-2 лампочка «НККП» сигналізує червоним, хибна
Регіональна філія
Затримано поїзди:
зайнятість перегону. Не працюють переїзди 108 км ПК7, 112 км
«Придніпровська
№2006 на 53 хв.,
ПК2. О 19.36 наказом поїзного диспетчера №342 надано
залізниця», ДН-1
№4851 на 47 хв.,
обмеження швидкості 25 км/год. Відсутній зв’язок між ДНЦ та
Дніпро, ст.
№1606 на 8 хв.,
ст. Павлоград-2, між станціями Павлоград-2 та Павлоград-1. О
Павлоград-1
№1604 на 7 хв
19.34 на перегоні Павлоград-1 – Павлоград-2 встановлено рух
за телефонним засобом зв’язку. Причина: сторонніми особами
пошкоджено кабель типу МКПАБ 7х4+5х2 на 105 км ПК7
перегону Павлоград-1 – Павлоград-2..
На пульт-табло ДСП Мерефа з’явилася хибна зайнятість І та ІІ
Регіональна філія
Затримано поїзди:
наближення перегону Мерефа – Мжа. Після огляду ШН
«Південна залізниця»,
№4802 на 50 хв.,
виявлено спробу викрадання кабелю сторонніми особами. Було
ДН-2 Харків, перегін
№6701 на 12 хв.,
пошкоджено кабель типу ТПП 20*2 біля сигнальної установки
Мерефа – Мжа
№3805 на 5 хв
№1 на 5 км ПК5 перегону. Несправність усунуто о 05.17.
Регіональна філія
Поїзд №6158 Покровськ – Авдіївка (ЕР2Т №7143, РПЧМ-3
Поїзд №6158

1-0-0 Інцидент.

1-0-0 Інцидент.
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

19.06.2018
11:15

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

19.06.2018
18:56

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, парна
колія перегону
Кривий Ріг – Кривий
Ріг-Головний
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Коржівці – Богданівці
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«Донецька залізниця», Овчінніков)
на
повітряній
стрілці
105-95
зламав
ДН-2 Лиман, ст.
струмоприймач з причини обриву струнки в негабариті.
Покровськ

відправився о
05.56 із
запізненням на 1
год. 06 хв.
Травмовано
сторонню особу

Поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ (ЧС8 №011) застосував
екстрене гальмування на 76 км ПК5 для попередження наїзду
на сторонню особу. Наїзд не попереджено – травмовано
чоловіка. Відправився поїзд о 16.50 із затримкою на 24 хв.
Під час відправлення поїзд №3502 (ВЛ11м6 №487 ТЧ-7
Схід вагонів
Синельникове, вага 3609 т, 216 осей), на головній колії №ІІІ
допущено сходження локомотива всіма колісними парами,
вагонів з 1 по 10 всіма колісними парами та 11 вагона першою
колісною парою, з 36 по 39 вагон всіма колісними парами. О
05.00 надано наказ на виїзд відновного поїзда ст. Дніпро, о
05.03 надано наказ на виїзд відновного поїзда ст. НД-Вузол. На
місце події виїхала комісія ПАТ УЗ та регіональної філії
Поїзд №6441 Коломия – Рахів (ДПЛ №006 (РПЧ-4 Коломия) Затримано проїзд
прибув із запізненням 32 хв. через неграфікові попередження. на 05 год. 32 хв.
О 11.55 машиніст замовив допоміжний локомотив через вихід з
ладу паливного насоса. Допоміжний локомотив ЧМЕ3 №3592
(ТЧ-13 Чернівці) надано зі ст. Братківці. О 16.17 поїзд
відправився із затримкою на 5 год. 32 хв.
Поїзд №2722 (ВЛ8 №1243 ТЧ-2 Кривий Ріг) на 99 км ПК8 Затримано поїзди:
застосував екстрене гальмування через накладання сторонніх №2722 на 30 хв.,
предметів на колію (шифер, бруски дошок), без наїзду
№2334 на 20 хв.

Поїзд №109 Херсон – Львів (ВЛ40У №1152-2) зупинився на
1201 км ПК2 через несправність локомотива. О 03.50 машиніст
запросив допоміжний локомотив. Допоміжний (ВЛ80К №706)
надано о 04.22 зі ст. Гречани від поїзда №1204. Поїзд №109
відправився з перегону о 05.07 з допоміжним локомотивом. Зі
ст. Хмельницький відправився о 05.35.

Затримка поїзда
на 01 год. 33 хв.
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20.06.2018,
08:50

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Чорноморська –
Буялик

Поїзд №2722 (ВЛ80Т №1433 ТЧ-7 Знам'янка) зупинено на 1263
км ПК3 парної колії перегону за показанням приладу АСДК-Б
«Тривога-2» - 21 рух. од., у вагоні №56689805 (УЗ) (ДР 461
ВЧД Мелітополь 18.02.2018). Оглядом вагону виявлено
руйнування роликової букси.
Доповнення: О 13.40 перегін звільнили від складу поїзда

Під час відправлення поїзду №3143 (ВЛ80с №2538 ТЧ-2
Котовськ) з колії №27 Сортувально-відправного парку у кривій
ділянці колії між світлофором Н2 та стрілочним переводом
№68 парку відправлення, при швидкості 10 км/год сталося
Регіональна
філія
сходження 42-го з голови вагону №77229375 (власник Україна,
«Одеська залізниця»,
ТОВ "БИТ СИСТЕМИ", ДР 522 ім. Т. Шевченка 02.11.2016)
ДН-3 Знам’янка, ст.
обома колісними парами першого візка та другою колісною
Знам'янка
парою другого візка. Вагон порожній (цистерна для
перевезення олії). Габарит є в наявності.
Доповнення: вагон піднято о 13.00 відновним поїздом ВП-3
Знам’янка.

26

20.06.2018,
10:02

27

20.06.2018,
08:30

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

28

20.06.2018

Регіональна філія

Час затримки
поїзда №2722
склала 4 год. 47
хв.. По впливу
затримано поїзди:
№2755 на 55 хв.,
№6413 на 33 хв.,
№2719 на 24 хв.,
№3006 на 21 хв.,
№6412 на 20 хв.,
№6404 на 19 хв.,
№1623 на 19 хв.,
№251 на 16 хв.
Сталося
сходження 42-го з
голови вагону
обома колісними
парами першого
візка та другою
колісною парою
другого візка.
Поїзд №3143
затримано на 1
год. По впливу
затримано поїзди:
№3061 на 4 год.
15 хв., №2241 на 1
год. 55 хв., №1621
на 1 год. 54 хв.,
№3202 на 40 хв..

На вулиці Василя Стуса 2Б, автомобіль марки МАЗ 500 р/н
зіткнувся з автомобілем марки Сітроен Берлінго р/н Потерпілих немає
ВН6828ЕК..
Під час осаджування маневрового складу з колії №30 (витяжна)

Смертельно

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого
складу)

1-0-0 ДТП з
відомчим
транспортом
1-1-0 Аварія

12:30

29

30

31

32

33

34

20.06.2018
19:25

20.06.2018,
21:05

20.06.2018
20.14-20.46

20.06.2018
23.08

21.06.2018
01.04

21.06.2018
02.00

«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Миколаїв
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Дергачі.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Кам’янськеПасажирське
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Синельникове-1
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Львів
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Ігрень

двома тепловозами (ЧМЕ3 №6774, ЧМЕ3 №2534) виявлено
знаходження смертельно травмованого стороннього чоловіка.
Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії ПП
«Ампір-2006» (на балансі колієвласника) сталося сходження
локомотива (ЧМЕ3 №5820) першою колісною парою
Доповнення О 22.30 локомотив встановлено на рейки.
На лінію 102 поступило анонімне повідомлення про мінування
вокзалу. Проводяться евакуаційні та пошукові заходи.
Доповнення: О 22.05 вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено, роботу вокзалу відновлено.

травмовано
стороннього
чоловіка.
Сходження
локомотива
першою колісною
парою
Рух поїздів
проводиться по
боковим коліям.

Поїзд №6589 Синельникове-1 – Запоріжжя (ЕПЛ1 №207)
затримано на 32 хв. через здійснені правопорушення, відносно
до провідника, групою сторонніх осіб (циган) у головному
вагоні.

Поїзд №6589
затримано на 32

Поїзд №50 Трускавець – Київ (ЧС4 №97,) затримано на 30 хв.
через виклик поліції і медичних
працівників у вагон
№03326394 для угамування неадекватної пасажирки, яка
порушувала громадський порядок у вагоні

Поїзд №50
затримано на 30
хв

1-0-0 Аварія

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-0
Втручання в
діяльність
1-1-0 Аварія

Під час руху поїзда №3167 (ВЛ8 №1362) на узбіччі колії №3
машиністом виявлено труп стороннього чоловіка

Затримки поїздів
не має

Поїзд №2258 (ВЛ80 №122) зупинився через збиту планку
Регіональна філія
нижнього габариту на переїзді 906 км. Після огляду ТЧМ
«Південно-Західна
виявлено, що планка збита розчіпним пристроєм автозчепу
Поїзд №2258
залізниця», ДН-1
вагона №67346171 (Україна, вантаж – вугілля). О 02.26 прибув затримано на 2год
Київ, перегін Сорочий на ст. Мотовилівка та о 02.40 запросив працівника ВЧД для
26хв
Брід – Мотовилівка
усунення несправності. О 04.26 після усунення несправності
поїзд відправився із затримкою на 2 год. 26 хв
Морський та річковий транспорт

1-0-0 Інцидент

1

16.06.2018 23:40

Морський
порт Южний,
зовнішній рейд,
якірна стоянка №
358, координати:
Ш=46°33,36´N;
Д=031°03,34´E.

т/х «CLIPPER BELLE» О 23 год. 30 хв. 16.06.2018
під час слідування на якірну стоянку № 358 судно
сіло на мілину районі звалища грунту № 1. Лоцмана
на борту судна не було, послуги регулювання руху
судна надавав старший лоцман-оператор посту
регулювання руху суден філії «Дельта-лоцман» ДП
«Адміністрація морських портів України».
Осадка носом та кормою: Тн лівий борт = 8,9 м,
Тн правий борт = 9,10 м, Тк лівий борт = 10,45 м, Тк
Постраждалих не
правий борт = 11,08 м.
має
Жертв
та
потерпілих,
забруднення
навколишнього середовища, пошкоджень судна або
засобів навігаційного обладнання немає.
Інших суден, утягнутих до аварійної події
немає.
Поточні погодні умови: вітер NW = 6 – 7 м/с,
висота хвиль – 20-30 см.
Попередня класифікація АМП: посадка на
мілину.

1-0-0 Серйозна
аварія

