Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 24.05.2018 по 31.05.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
12
1
9
2
21
3

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовано
25
11
36
Травмовано
0
5
0
5

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

Травмовано
6
1
0
7

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

1

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

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
17
8
12
8

Травмовано
0
5
5

0

0

0

5

0

0

3
20

0
8

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
24.05.2018
17:50

1

25.05.2018
08:30
2

Місце скоєння
подій
На автодорозі М-06
Київ – Чоп
у с. Ракошино
Закарпатської
області
На проспекті Гагаріна
в м. Дніпро

Травмовано

6

0

0

1

1

5

0
7

0
1

0
5

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом І-Ван-А07А, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за регулярним машрутом
Мукачево – Кінлодь
Водій тролейбуса ЮМЗ-Т1, здійснюючи перевезення
пасажирів за маршрутом № 16 «Тополя 3- вул. Соборна», не
впорався з керуванням попередньо через відмову гальмівної
системи та допустив зіткнення з автобусом Мерседес-БенцСрінтер водія якого, здійснюючи перевезення пасажирів за
міським маршрутом № 40, зупинився на автобусній зупинці
для посадки/висадки пасажирів

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Водій легкового
автомобіля отримав
травму

1-0-1 Не з вини

6 пасажирів автобуса
отримали тілесні
ушкодження

1-0-6 Не з вини

26.05.2018
17:00

На вул. Ахсарова,
у м. Харкові

26.05.2018
16:21

На пр-ті.
Незалежності,
у м. Харкові

27.05.2018
02:45

На а/д М-18 біля села
Знаменівське,
Синельнивського
району,
Дніпропетровської
області

27.05.2018
11:50

Зупинка Академіка
Сахарова по вул. 15
Квітня,
у м. Тернополя

Водій автобуса I-ВАН
здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 18, не врахував
дорожньої обстановки і допустив зіткнення з
тролейбусом ШКОДА, водій якого здійснював
перевезення 11 пасажирів за міським маршрутом № 10,
який стояв на зупинці громадського транспорту

7

27.05.2018
10:30

На вул. Бухтерського
біля молокозаводу у
м. Краматорськ
Донецької області

8

27.05.2018
17:05

На а/д Т-1901 СумиМиропілля,
Сумської області

28.05.2018
16:00

На проспекті
Лозовеньківському
у м. Харкові

Водій автобуса Рута, здійснюючи перевезення 12 пасажирів
за міським маршрутом № 16, здійснив наїзд на
велосипедиста, який рухався в попутному напрямку і
раптово змінив рух ліворуч в бік автобусу і попав під колеса
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 9
пасажирів за приміським маршрутом «Суми - Могриця»
під час об’їзду перешкоди (вибоїни), виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковим
автомобілем ЗАЗ-Деу-T13110
Водій легкового автомобіля Иж-27175 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом МАН-НЛ-222 водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за регулярним маршрутом Харків
– Черкаська Лозова, після чого з’їхав у кювет, де допустив

3

4

5

6

9

Водій невстановленого легкового автомобіля скоїв наїзд на
стоячий на зупинці громадського транспорту автобус
БОГДАН-А092.02, водій якого здійснював регулярні
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 217е
«ст.м. «Майдан Конституції» – ТРЦ «Ашан», та зник з місця
пригоди
Водій легкового автомобіля ХOНДA-CRV не надав переваги
у русі та допустив зіткнення з автобусом MAН-NL202, водій
якого здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 296-е «ст.м. «Держпром» – сел. П’ятихатки»
Водій
вантажного
автомобіля
Рено
(бензовоз),
водій якого здійснював перевезення небезпечного
вантажу, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з
ТЗ (скотовоз) який стояв на краю дорозі (зі слів
пасажира скотовоза – закінчило пальне), де вони
увімкнули світлову аварійну сигналізацію та виставили
знак

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 Не з вини

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 Не з вини

В результаті ДТП
водій (скотовоза)
загинув, на місці
пригоди, а у водія
вантажного
автомобіля стався
витік дизпалива з
цистерни
Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-1-0 З вини
(Небезпечний
вантаж)

Велосипедист загинув
на місті події

1-1-0 Не з вини

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

1-0-0 З вини

перекидання транспортного засобу на дах

10

29.05.2018
06:50

28.05.2018
23:50
11

28.05.2018
16:20

На пр. Червоної
Калини
в м. Львові

29.05.2018
06:00

На перехресті вул.
Кропивницького та
вул. Велика Пермська
в м. Кропивницький
На просп.
Університетському
в м. Кропивницький

12

13

На а/д М-06 «КиївЧоп», 801 км.
Закарпатська
області
В м. Будапешт
в районі аеропорту
Феріхедь,
Угорщина

29.05.2018
09:10
14

15

16

28.05.2018
01:45

На 45 км автодороги
М-03,
Київської області

29.05.2018
16:30

На вул. Сумській
в м. Харкові

Водій вантажного автомобіля ДАФ ТЕ47XS, здійснюючи
Механічні
перевезення не безпечнго вантажу (бензин маса 27138
пошкодження
кг.), не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де транспортних засобів
допустив перекидання автомобіля на бік
Водій автобуса Сетра-328, здійснюючи перевезення 46
23 пасажири
пасажирів за міжнародним маршрутом «Україна –
отримали тілесні
Угорщина», не вибрав безпечний маршрут руху та
ушкодження, 8-ім з
допустив зіткнення верхньою частиною автобусу з яких у важкому стані.
обмежувальною стійкою, в результаті чого було
повністю відірвано дах автобуса
Автобус БАЗ-А079, водій якого здійснюючи перевезення 15 Технічна несправність
пасажирів за міським маршрутом № 42, після задимлення
зони моторного відсіку раптово загорівся та повністю
згорів. Загоряння сталося безпосередньо в момент
відправлення з кінцевої зупинки
Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц-524-L не 4 пасажири автобуса
надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом
ЛАЗ-695Н отримали
ЛАЗ-695Н, водій якого здійснював перевезення працівників тілесні ушкодження.
ДП «Східний ГЗК» та рухався по головній дорозі
Водій автобусу БАЗ-А081.10, здійснюючи перевезення 15
Механічні
пасажирів за міським маршрутом № 11, виїжджаючи із
пошкодження
зупинки громадського транспорту, не дотримався транспортних засобів
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив
зіткнення з мікроавтобусом Фольксваген-ЛТ46 який в
свою чергу допустив зіткнення з легковим автомобілем
Рено-Мастер..
Водій вантажного автомобіля Сканія-400, здійснюючи
Механічні
рух без вантажу, не дотримався безпечної швидкості та
пошкодження
дистанції руху в результаті чого було здійснено з`їзд в транспортних засобів
кювет
Водій
автобуса
БОГДАН-А09202,
здійснюючи
Механічні
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 217е
пошкодження
«ст.м. «Майдан Конституції» – ТРЦ «Ашан», внаслідок транспортних засобів
недотримання бокового інтервалу руху допустив наїзд на
припаркований легковий автомобіль ШЕВРОЛЕЛАЧЕТІ

1-0-0 З вини

1-0-23 З вини

1-0-0 Загорання

1-0-4 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

17

18

30.05.2018
02:51

30.05.2018
04:10

30.05.2018
12:45

19

30.05.2018
10:05
20

30.05.2018
11:00
21

30.05.2018
13:00
22

30.05.2018
16:40
23

На 321 км, автодороги Водій автобуса БАЗ-079.25, здійснюючи перевезення 6
М-06 «Київ-ЧОП»,
пасажирів за міжміським маршрутом «Київ –
Рівненської обл.
Нововолинськ», не вибрав безпечної швидкості руху та
допустив наїзд на металеве огородження (відбійник)
На проспекті Лесі
Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер, здійснюючи
Українки,
перевезення 5 пасажирів для власних потреб (не за
у м. Кременчук,
маршрутом) не впорався з керування та допустив наїзд на
Полтавської області перешкоду(стовп)
На вул. Відінській,
Водій
вантажного
автомобіля
КамАЗ-5511,
у м. Рівному
рухаючись по вулиці Відінській не вибрав безпечної
швидкості руху, та не дотримався безпечного бокового
інтервалу, допустив наїзд на автобус Мерседес-Бенц609D, який стояв справа по ходу руху на зупинці
громадського транспорту «Площа Перемоги», водій
якого здійснював посадку/висадку пасажирів, під час
здійснення перевезення 7 пасажирів за міським
маршрутом №42 «ЗОШ №19 – Автовокзал»
На пр-ті. Академіка
Водій автобуса MAН-NL-202, здійснюючи перевезення 10
Курчатова,
пасажирів за міським маршрутом № 296-е «ст.м.
у м. Харкові
«Держпром» – сел. П’ятихатки», порушив правила
маневрування та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ДЕУ-Ланос
Харківська область,
Водій автобуса I-ВAН-A07A1-3, здійснюючи перевезення
Дергачівський р-н,
14 пасажирів за приміським внутрішньообласним
ст. Лозовенька
маршрутом № 1156 «Харків – Зооветакадемія»,
недотримав безпечної дистанції руху допустив зіткнення
з легковим автомобілем Хундай-Аксцент
На Рогатинський міст Водій легкового автомобіля СІТРОЕН-C4 недотримав
м. Харкові
безпечного бокового інтервалу руху допустив зіткнення з
автобусом I-ВAН-A07A1-30, водій якого здійснював
перевезення
10
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним маршрутом № 1156 «Харків –
Зооветакадемія»
На вул. Москалівська, Водій легкового автомобіля Тойота-Кемрі не надав переваги
у м. Харкові
у русі та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14,
р/н AX1422AA, водій якого здійснював перевезення 35
пасажирів за міським маршрутом № 219-е «ст.м. «Майдан
Конституції» – вул. Власенка»

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 З вини

5 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-5 Не
ліцензований

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 З вини

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 З вини

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 З вини

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 Не з вини

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 Не з вини

30.05.2018
12:30

На Вул. БульварноКудрявській,
у м. Києві

24.05.2018
10:15

25.05.2018
08:30

На перехресті вулиць
Академіка Павлова та
Семіградської
у м. Харкові
На проспекті Гагаріна
в м. Дніпро

25.05.2018
13:09

На вул. Сумській
в м. Харків

27.05.2017
14:00

На зупинці
громадського
транспорту «проспект
Тракторобудівників»
по вул.
Валентинівська
у м. Харкові
Зупинка Академіка
Сахарова по вул. 15
Квітня,
у м. Тернополя

24

1

2

3

4

27.05.2018
11:50
5

Водій автобуса МАЗ-203069, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 7 «Центральний
залізничний вокзал – Львівська площа», відчув
недомагання і зупинився у 2-му ряду (перший зайнятий
стоячими автомобілями). Швидку викликали пасажири,
але до її приїзду водій помер
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Тойота-Авенсіс не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм Татара-Т3,
водій якого здійснював перевезення 60 пасажирів за
міським маршрутом № 6
Водій тролейбуса ЮМЗ-Т1, здійснюючи перевезення
пасажирів за маршрутом № 16 «Тополя 3- вул.
Соборна», не впорався з керуванням попередньо через
відмову гальмівної системи та допустив зіткнення з
автобусом
Мерседес-Бенц-Срінтер,
водія
якого,
здійснюючи перевезення пасажирів за міським
маршрутом № 40, зупинився на автобусній зупинці для
посадки/висадки пасажирів
Водій тролейбусу Тролза, який здійснював перевезення
30 пасажирів за міським маршрутом № 2 «вул.
Академіка Проскури - пр-т Перемоги», не дотримався
безпечної дистанції руху, внаслідок чого допустив
зіткнення з легковим автомобілем Сітроен C4, що
рухався попереду.
Водій тролейбуса ЛАЗ, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 34 «Східна Салтівка –
вул. Героїв Праці», закінчив висадку/посадку пасажирів,
почав рух та помітив в дзеркало жінку яка швидко рухалась
в бік тролейбуса та впала, не добігши до тролейбусу. В
салоні тролейбуса знаходилось 10 пасажирів, тролейбус
рухався
Водій автобуса I-ВАН, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 18, не врахував
дорожньої обстановки і допустив зіткнення з тролейбусом
ШКОДА, водій якого здійснював перевезення 11 пасажирів
за міським маршрутом № 10, який стояв на зупинці
громадського транспорту

Природна смерть
водія автобуса

1-1-0
Надзвичайна
подія

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 Не з вини

6 пасажирів автобуса
отримали тілесні
ушкодження

1-0-6 З вини

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 З вини

Пішохід отримала
травми

1-0-1 Не з вини.
Ведуться слідчі
дії

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 Не з вини

24.05.2018,
15:03
1

24.05.2018
15.10
2

3

4

24.05.2018
16.36

25.05.2018
02.30

25.05.2018
06:38
5

6

25.05.2018
07:35
25.05.2018
07:38

7

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка перегін
Деражня – Комарівці
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченко.
ст. Хлистунівка

Залізничний транспорт
Поїзд №772 Хмельницький – Київ на 1178 км ПК8 Затримка
поїзда склала 09 хв. Повідомлено: поліція, швидка допомога

смертельно травмував
сторонню жінку.

Під час виконання маневрової роботи з подавання 14 Допущено сходження з
порожніх піввагонів (вагонами вперед) на колію №3 під’їзної
рейок 9 вагона
колії ВП «Хлистунівський кар’єр» (на балансі ПЧ-8),
№61832762 1 візком
локомотивом ЧМЕ3 №6362 ТЧМ, складач поїздів
двома колісними
парами
Поїзд №1490 (ВЛ80т №1085) при швидкості 52 км/год на
1192 км ПК7 (переїзд) застосував екстрене гальмування для
Регіональна філія
попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не
Затримка поїзда
«Одеська залізниця»,
вдалось – смертельно травмовано сторонню жінку похилого
складає більше 1
ДН-1 Одеса. ст.
віку. Під час огляду місця події помічник машиніста відчув
години.
Колосівка
погіршення стану здоров’я. Працівниками швидкої допомоги,
що прибули на місце, констатовано смерть
Регіональна філія
Травмовано сторонню
«Придніпровська
особу
залізниця», ДН-2
Машиніст поїзда №4702 (ВЛ8 №637 ТЧМ-8) повідомив, що в
Кривий Ріг парна колія колії на 33 км ПК6 лежить травмований підліток.
перегону Зав’ялівка –
блок-пост 34 км
Регіональна філія
Поїзд №63 Дніпро – Одеса-Головна (ВЛ80Т №1439 ТЧ-7
Смертельно
«Одеська залізниця», Знам'янка) при швидкості руху 48 км/год на 1508 км ПК5 в травмовано сторонню
ДН-1 Одеса
районі платформи Одеса-Мала застосував екстрене
особу
гальмування для попередження наїзду на людину, з наїздом.
Смертельно травмовано сторонню жінку. Поїзд відправився о
06.55 з затримкою на 17 хв.
Регіональна філія
Поїздом №6614 Коростень – Київ (ЕР9М №396) в районі Травмовано сторонню
«Південно-Західна
зупиночної платформи Ворзель травмовано стороннього
особу
залізниця», ДН-1 Київ чоловіка. Поїзд затримано на 6 хв.
Регіональна філія
Поїзд №811 Ківерці-Львів (РА620М №004 РПЧ-2 Тернопіль,
Поїзд відправлено о
«Львівська
ТЧ-1 Львів-Зах.) прибув на станцію о 07.35 із запізненням на 09.45 із затримкою на
залізниця», ДН-3
17 хв. та 07.38 запросив допоміжний локомотив через
2 год. 27 хв.
Рівне
несправність рейкового автобуса. Надано допоміжний
локомотив ЧМЕ3 №5265 ТЧ-14 Здолбунів, ТЧМ-14

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-2-0 Аварія

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія
1-0-0 Інцидент

25.05.2018
09:40
8

25.05.2018
18:05
9

25.05.2018
18:06
10

11

25.05.2018
21:46

26.05.2018
07:56
12

26.05.2018
09:12
13

26.05.2018
15:26
14

15

27.05.2018
18:20

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

За повідомленням ПД-5 Шевченка на 997 км ПК4 парної
Затримано поїзди:
колії невідомими особами викрадено 4 накладки Р-65 та 12 №822 на 09 хв., №2212
стикових болтів. О 09.54 парну колію закрито для руху
на 1 год. 21 хв.
поїздів. Повідомлено: ВОХР, поліцію. Після встановлення
накладок та болтів рух відкрито о 10.57.
Регіональна філія
Поїздом №827 Київ – Жмеринка на 1067 км ПК1 в районі Травмовано сторонню
«Південно-Західна
зупиночної платформи Десенка травмовано стороннього
особу
залізниця», ДН-3
чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння,
Жмеринка
перелазив під другим вагоном. У
наслідок наїзду
потерпілому відрізало стопу лівої ноги. Доставлений в
лікарню м. Вінниця. Поїзд затримано на 31 хв.
Регіональна філія
Поїзд №3460 зупинився через несправність тепловозу ТЕМ2
Після усунення
«Південна залізниця», №2273 (Дружковський РУД, обрив польстера моторнонесправності поїзд
ДН-2 Харків.
осьового підшипника на першій осі), що слідував у складі відправився о 21.06 із
поїзда у холодному стані.
затримкою на 3 год. 00
хв. По впливу
затримано поїзд №124
на 08 хв
Регіональна філія
Поїзд №6553 Харків –Куп’янськ-Південний запросив
Поїзд відправився о
«Південна залізниця», працівників поліції до вагона №1 (№04422788), через 22.22 із затримкою на
ДН-5 Куп’янськ
порушення громадського порядку пасажиром. Працівниками
35 хв.
поліції пасажира висаджено з поїзда.
Регіональна філія
Поїзд №2220 ВЛ80к зупинився через повідомлення чергового Затримка поїзда на 01
«Південно-Західна
по переїзду 997 км Римсевич, що в 47 рух. од., вагон
год. 51 хв.
залізниця», ДН-1 Київ, №62373915 знаходяться сторонні особи. Готовий до
ДН-2 Козятин ст.
відправлення о 09.25. Пропуск поїздів: №68, №70.
Чорнорудка
Відправився о 09.47 із затримкою на 1 год. 51 хв.
Регіональна філія
За повідомленням на 1 км ПК8 невідомими особами
Затримано поїзд
«Придніпровська
викрадено матеріали верхньої будови колії. Повідомлено: №3657 на 1 год. 32 хв.
залізниця», ДН-2
ВОХР, поліцію. Після встановлення накладок та болтів рух
Кривий Ріг, ст. Кривий відкрито о 10.18.
Ріг
Регіональна філія
Поїзд №2749 (ВЛ80Т №1493) зупинився на 1206 км ПК7
Загальна затримка
«Південно-Західна
через несправність локомотива. О 15.32 відправився. ТЧМ
поїзда склала
залізниця», ДН-3
заявив про можливість руху в складі до ст. Гречани. По
2 год. 33 хв.
Жмеринка, перегін
прибуттю на ст. Хмельницький о 17.00 надано локомотив
Коржівці – Богданівці ВЛ80Т №1396. О 17.50 поїзд відправлено.
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
Сталося сходження
«Південна залізниця», №6816 на станційній колії (балансоутримувач ПЧ-12), яка
локомотива всіма

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент
1-0-0 Аварія

ДН-4 Полтава, ст.
Крюків-на-Дніпрі

16

17

18

19

20

21

28.05.2018
08:15

28.05.2018
16:26

28.05.2018
21:42
29.05.2018
10:20

29.05.2018
21:45

29.05.2018
23:35

веде на під’їзні колії ВП «Крюківського кар’єру», в районі 48
ручної стрілки, слідувавши локомотивом вперед з 11
порожніми вагонами, сталося сходження локомотива всіма
колісними парами та вагона 1 візком двома колісними
парами. О 20.36 надано наказ №92 ДГПС Коротким на виїзд
відновного поїзда ст. Кременчук. Доповнення: 28.05.2018 о
02.00 вагон та о 05.55 локомотив встановлено на рейки

Поїздом №764 Одеса – Київ при швидкості 115 км/год на
регульованому переїзді 1278 км ПК1 (ІV категорії без
Регіональна філія
чергового працівника), при справно діючій світловій та
«Одеська залізниця»,
звуковій сигналізації допущено зіткнення з автомобілем
ДН-1 Одеса перегін
Nissan-Vanette-Cargo. Відсутній габарит по парній та
Абамеликове – Кодима
непарній коліях перегону. Затримано поїзди: №764 на 33 хв.,
№25 на 1 год. 00 хв.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст.
НижньодніпровськВузол парк «З».
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава перегін
блок-пост 328 км –
Кривохатки
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин

Під час приймання поїзда № 8902 (ВЛ11м6 №495 ТЧ-1, з
холодним тепловозом ТЕМ2 №2270, приписки ПАТ
«Північний гірничо-збагачувальний комбінат», що слідував з
ремонту) на стрілочному переводі №24

колісними парами та
вагона (УЗ) 1 візком
двома колісними
парами .

В наслідок ДТП 1
людина загинула, 5
осіб травмовано (в
тому числі одна
дитина віком 2,5 роки
в тяжкому стані,
дитина 2008 р.н. з
переламами бедер,
загрози життю немає).
Допущено сходження
локомотива однією
колісною парою,
холодного тепловоза
всіма колісними
парами

1-1-5 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія
Поїздом №8504 (2ТЕ116 № 1105) на 329 км ПК8. Допустив
наїзд на сторонню особу
Перегін Блок-пост 6 км – Полтавка, під час огляду колії
виявлено на 7 км ПК5 крадіжку 2 пар стикових накладок у
зборі. О 10.22 надано наказ №743 про закриття перегону.
Усунуто об 11.19. Об 11.20 перегін відкрито наказом №745
На пульт-табло ДСП ділянка ОП та стрілочний перевод №206
сигналізують хибною зайнятістю, спрацювала кнопка
«втручання». Оглядом виявлено крадіжку сторонніми
особами розподільчого кабелю на 60 жил.
Під час розформування складу місцевої передачі зчепом з 2
вагонів на службовому переході травмовано сторонню жінку
Потерпіла з травматичною ампутацією лівої стопи, забоєм
скриньової ділянки та втратою свідомості доставлено до

Смертельно
травмовано сторонню
жінку
Затримано поїзд
№2711 на 50 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзд №76
на 35 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

22

23

30.05.2018
04:04

30.05.2018
06:50

30.05.2018
06:49
24

25

30.05.2018
22:14

31.05.2018
01:03
26

27

31.05.2018
04:01

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Венеславівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Кирпотине – Фісаки
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
ст. Сміла
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Блок-пост 1273 км –
Чорноморська
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, ст. Львів

міської лікарні м. Козятин
Поїзд №4316 (2ТЕ116 № 1319) на 1201 км ПК7 екстрене
гальмування для попередження наїзду на людину, з наїздом.
Смертельно травмовано стороннього чоловіка віком 30-35
років. Затримка поїзда склала 08 хв.
Поїздом № 962 Лохвиця – Гадяч (ЧМЕ3 №4849, ТЧМ-7)
травмовано сторонню жінку. У наслідок потерпіла
отримала травму розриву м’язів на обох ногах.
Госпіталізовано в лікарню м. Гадяч.
Поїзд №4833 (ЧМЕ3Т №6918) зупинився на 210 км ПК2
через несправність локомотива (витікання води). Машиніст
замовив допоміжний локомотив. О 07.49 надано допоміжний
від поїзда №2704 2ТЕ116 №1044А/1204Б (ТЧ-4)
Під час прослідування вихідного сигналу Ч2 станції, поїздом
№782 Київ – Черкаси (2ТЕ10УТ №076) смертельно
травмовано людину.
Поїзд №2796 (ВЛ80т №1329 ТЧ-7 Знам’янка) при швидкості
руху 50 км/год, із застосуванням екстреного гальмування,
зупинився на 1271 км ПК6 для попередження наїзду на
сторонню людину. Наїзд попередити не вдалося – смертельно
травмовано чоловіка.
Поїзд №668 Чернівці – Ковель (2М62 №1149Б/1232Б)
відправився зі станції із запізненням на 1 год. 21 хв. з
причини пізнього виходу локомотива із депо.

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Загальна затримка
поїзда склала 1 год. 17
хв. По впливу
затримано поїзд №226
на 1 год. 05 хв.
Смертельно
травмовано сторонню
особу. Затримка поїзда
склала 35 хв.
Смертельно
травмовано сторонню
особу. Поїзд №2796
затримано на 1 год. 13
хв.
Затримка поїзда склала
01 год. 21 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутня

1-0-0 До відома

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

Морський та річковий транспорт

1

24.05.2018
17:55

Одеська область,
м. Чорноморськ, вул.
Набережна 23, яхтклуб, ДП «Морський
торговельний порт
«Чорноморськ»

Відбулося загорання кільової яхти встановленої на
платформі, яка знаходиться на березі яхт-клубу ДП
«Морський торговий порт «Чорноморськ» на площі 30 м.кв.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

