Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 27.04.2018 по 03.05.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
3
1
10
0
13
1

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовано
5
11
16
Травмовано
0
0
0
0

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
1
0
0
0
0
0
1
0

Травмовано
1
0
0
0

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

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

Травмовано

16
13

7
7

5
5

0
3

0
0

0
0

5
21

0
7

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
01.05.2018
15:30

1

03.05.2018
08:10
2

Місце скоєння
подій
На 30 км а/д Р-44
«Суми-ПутівльГлухів», Сумська обл.
На вул. Енергетична,
у м. Чернівці

Травмовано

12

0

0

3

0

1

0
15

0
0

0
1

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Нісан, не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де допустив
зіткнення з автобусом РУТА-25А-Нова, водій якого
здійснював перевезення 8 пасажирів за міжміським
автобусним маршрутом «Суми-Глухів»
Водій вантажного автомобіля КРАЗ-250(кран КС 4574),
рухаючись по смузі зустрічного руху заднім ходом
намагався заїхати на прилеглу до дороги територію в
результаті чого допустив зіткнення стрілою крана з
автобусом БАЗ-А 079, водій якого рухався без пасажирів за
міжміським маршрутом «Чернівці – Ужгород»

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини

3

4

03.05. 2018
12:45

На вул. Городоцька, у
м. Львові

25.04.2018
20:00

На вул. Пушкіна, у м.
Тернополі

26.04.2018
12:15

На перехресті вулиць
Великої Морської та
Лягіна, у м.
Миколаєві

27.04.2018
08:10

На вул.
Універсітетська, м.
Херсоні

27.04.2018
17:26

На проспекті
Перемоги, у м. Києві

27.04.2018
16:00

У с. Новокалинівка
Дніпропетровської
області

27.04.2018
21:20

На 285 км автодороги
М-07 Київ – Ковель –
Ягодин, поблизу смт.
Клесів, Рівненської
області
На вул. Прокопенка у
м. Ромни, Сумської
області

5

6

7

8

9

10

11

28.04.2018
11:30

29.04.2018
05:20

На автодорозі Н-23
СМТ Радушне,
Кріворізький район,

Пішохід раптово вийшов на проїжджу частину дороги та
зіткнувся з правою частиною автобуса БАЗ-А079.04, водій
якого здійснював перевезення 14 пасажирів за приміським
маршрутом № 111 «Львів-Дубляни»
Водій автомобіля таксі Шевроле-Авео, рухаючись без
пасажирів, допустив наїзд на пішохода (дитина без
нагляду батьків) в дворі будинку вул. Пушкіна, 5, який
раптово вибіг перед автомобілем
Водій легкового автомобіля БМВ-Х5 при проїзді
нерегульованого перехрестя не надав переваги у русі та
допустив
зіткнення
з
автобусом
РУТА-АО-0483,
водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 13
Водій легкового автомобіля Вольво-740 з причепом, при
здійсненні правого повороту з лівої смуги не переконався в
безпечності маневру та допустив попутне зіткнення з
автобусом Рута-20, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів.за міським маршрутом № 47
Водій легкового автомобіля Сітроен, недотримав безпечної
дистанції руху, допустив бокове зіткнення з автобусом ІВАН, водій якого здійснював перевезення 9 пасажирів за
міським маршрутом № 442-Д
Під час здійснення 10 пасажирів автобуса Мерседес-Бенц313-СДІ, за міжміським маршрутом «Крівий Ріг –
Дніпро»,Водій, вібулося розривання заднього правого
колеса, після чого водій автобуса допустив перекидання
транспортного засобу
Водій автобуса Неоплан-117, здійснюючи перевезення 24
пасажирів за міжнародним маршрутом «Київ – Познань»
допустив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на
проїжджу частину дороги у невстановленому для цього
місці
Водій легкового автомобіля Рено-Логан не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з автобусом ПАЗ-3205, водій якого здійснював
перевезення 2 пасажирів за міським маршрутом № 11
В автобусі ПАЗ який рухався без пасажирів за
приміським внутрішньообласним маршрутом № 420
«Кривий Ріг – Радушне», виникло самозагорання

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Пострадалі відсутні

1-0-0 Не з вини

4 пасажира автобуса
отримали травми

1-0-4 Технічна
несправність

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

1 пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини
Загорання

29.04.2018,
15:58
12

13

14

30.04.2018
12:40
01.05.2018
06:30

Дніпропетровської
області
На вул. Ракітіна,
Покровського району,
у м. Кривий Ріг.
Дніпропетровська
область
На вул. МируВовчинецька, у м.
Івано-Франківську
На пл. Ганібала, у м.
Херсоні

Водій легкового автомобілю Опель-Віваро не впорався з
керуванням та допустив зіткнення з автобусом МерседесБенц-Спринтер, водій якого здійснював перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 223 «мкр Східний-3 –
кільце 44 кварталу», що стояв на світлофорі.
Водій автобуса БАЗ-А079.04 «Еталон», здійснюючи
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 28
допустив наїзд на велосипедиста
Водій автобуса БАЗ А 079, здійснюючи перевезення 7
пасажирів за міським маршрутом № 20, при виїзді на
головну дорогу, не надав переваги у русі та допустив
наїзд на велосипедиста який рухався по головній дорозі.

Водій та 3 пасажири (
двоє з яких діти)
отримали тілесні
ушкодження.

1-0-4 Не з вини

Велосипедист отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Велосипедист
загинув

1-1-0 З вини

Пішохід отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 З вини

Вихідні
1

01.05.2018
08:40

На пр-т Ювілейному,
у м. Харкові

1

Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса ЛАЗ-Е301D1, здійснюючи перевезення
30 пасажирів за міським маршрутом № 24 «ст.м.
«Академіка Барабашова» – 602-й мікрорайон», під час
заїзду на зупинку громадського транспорту допустив наїзд
на пішохода
Вихідні

01.05.2018
15:30
1

2

01.05.2018
18:11

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5

Залізничний транспорт
На під’їзній колії під час прибирання двох порожніх цистерн
(з-під аміаку) №50886092 та №58220070 сталося сходження
тепловозу ЧМЕ3 №917 ТЧ-11 першою та другою колісною
парою за напрямком руху з лівої сторони у кривій ділянці
колії.
Поїзд №609 Харків – Лисичанськ на 880 км ПК8 застосував
екстрене гальмування для попередження наїзду на сторонню
особу. Травмованого чоловіка госпіталізовано у Сватівську

Сходження тепловозу
1-0-0 Аварія
Травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 1 год. 02

1-0-1 Аварія

Куп’янськ

3

4

5

6

7

8

9

10

01.05.2018
19:31

01.05.2018
20:50

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченко
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман

міську лікарню

хв. По впливу
затримано поїзди:
№138 на 1 год. 01 хв.,
№6337 на 39 хв.
Поїзд №2833 (ВЛ80к №553) на 15 км ПК9 застосував Затримка поїзда склала
екстрене гальмування через накладання сторонніх предметів
32 хв.
(каміння) на колію з наїздом
Поїзд №104 Київ – Маріуполь (ЧС4 №187) під час графікової
зупинки запросив працівників поліції до вагону №8 через
порушення громадського порядку пасажирами.

Після висадки данних
пасажирів поїзд
відправився о 21.29 із
затримкою на 32 хв
Травмовано сторонню
особу

Поїзд №6926 Київ – Ніжин (ЕР9е №565) на 767 км ПК1
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
людину з наїздом, Травмовану жінку доставлено в Носівську
району лікарню з забоєм лівої руки
01.05.2018
Поїзд №1478 (ВЛ80т №1849) на 28 км ПК8 застосував
Смертельно
23:07
екстрене гальмування для запобігання наїзду на людину. травмовано сторонню
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано особу. Затримка поїзда
сторонню жінку
склала 12 хв.
02.05.2018
Поїзд №2681 (ВЛ82м №055) на 46 км застосував екстрене
Смертельно
03:19
гальмування для попередження наїзду на людину. Наїзд травмовано сторонню
попередити не вдалось –смертельно травмовано стороннього
особу
чоловіка. Повідомлено: поліція, швидка допомога.
02.05.2018
Через артелерійний обстріл відсутній на ст. Венгерівка По впливу затримано
00:40
відсутнє живлення фідера №2, всі пристрої СЦБ на пульті
поїзди: №6439 на 58
ДСП сигналізують хибною зайнятістю. На ст. Лоскутівка
хв., №6440 на 56 хв.
відсутнє живлення обох фідерів, пристрої СЦБ працюють від
ДГА. Живлення фідерів відновлено: на ст. Лоскутівка о
03.55, на ст. Венгерівка о 04.40.
Машиніст поїзда №101 Херсон – Київ (ЧС7 №315) заявив
ДСП ст. Гейківка, що с. у. №11 сигналізує червоним вогнем.
Регіональна
філія
Невідомими особами на 136 км ПК1 перегону Гейківка –
Затримано поїзди:
03.05.2018 «Придніпровська
Висунь біля сигнальної установки №11 збито кришки з №101 на 14 хв., №4401
00:40залізниця»,
ДН-2
металевих захисних саркофагів, знято кришки з дросель на 22 хв., №2101 на 40
05:00,
Кривий Ріг, перегін
трансформаторів та разобладнано ДТ 0,2-500 к=17
хв
Гейківка – Висунь
(викрадено сигнальну обмотку, пошкоджено ярмо та основну
обмотку).
03.05.2018,
Регіональна філія
На під’їзній колії Лубенська філія ПрАТ «Київ-Дніпровське Сходження рухомого
01.05.2018
22:18

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0
Втручання
1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія

12:20

«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава.,ст. Миргород

26.04.2018
13:05

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Пісочна – МиколаївДністровський
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Персенківка – Львів

11

26.04.2018
13:52
12

13

26.04.2018
15:46

26.04.2018
15:47
14

26.04.2018
16:07

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Зелена –
Щаслива

26.04.2018
17:50

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

15

16

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Бердичів
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, перегін
Покровськ – Селидівка

міжгалузеве підприємство промислового залізничного
складу на під’їзній
транспорту» Миргородська дільниця при виконанні
колії
маневрової роботи з подавання 4 завантажених гранвідсівом
напіввагонів локомотивною та складацькою бригадою
колієвласника (ТЕМ2 №5518, складач поїздів) локомотивом
вперед відбулося сходження 3-го по ходу руху вагона
№65382111 чотирма колісними парами
Поїзд №6166 Чоп – Львів (ЕР2 №305/884) на переїзді 1531 км Затримка поїзда склала
ПК5 (не охороняємий) допустив зіткнення з автомобілем
00 год. 15 хв.
АУДІ державний номер ВС 7648 ЕЕ, водій якого при справно
діючій світловій та звуковій сигналізації виїхав на переїзд

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд №8901 (2М62 №157А/208Б ТЧМ-1 Футала) на 6 км
Смертельно
ПК6 застосував екстрене гальмування – смертельно травмовано сторонню
травмував стороннього чоловіка.
особу. Затримка
поїзда склала 00 год.
50 хв.
За повідомленням машиніста поїзда №8602 (мотовоз ДМС
Смертельно
№293) за вхідним сигналом «Ч» (в межах станції) виявлено травмовано сторонню
тіло чоловіка з ознаками травмування рухомим складом.
особу

1-1-0 Аварія

Поїзд №3557 (2ТЕ116 №594) застосував екстрене
Загальна затримка
гальмування через наявність кутів в плані на 64 км ПК10 та поїзда №3557 складає
на 65 км ПК1. О 16.25 наказом №359 ДНЦ рух поїздів на більше 01 год. 55 хв.
перегоні закрито. О 17.40 несправності усунуто, Наказом По впливу затримано
№361 ДНЦ поїздів на перегоні відновлено
поїзд №3559 на 02 год.
07 хв.
Поїзд №2265 (ВЛ80т №2095) зупинився на 381 км ПК1 через
Загальна затримка
спрацювання
гальм.
За
повідомленням
машиніста поїзда склала 1 год. 08
зустрічного поїзда №2302 (ВЛ80 №1847) невідомими
хв. По впливу
особами відкрито контейнер та відбувається крадіжка
затримано поїзд
вантажу (автомобільні акумулятори) та завантаження до
№2267 на 33 хв.
автомобілю ВАЗ 2108 державний номер 0849. О 16.29 поїзд
відправився із перегону. О 16.48-17.32 поїзд зупинявся на ст.
Щаслива для закриття дверей контейнера працівниками ВЧД.
Комерційний огляд вагона заявлена на ст. Знам’янка.
За повідомленням ДСП ст. на 1245 км ПК7 виявлено Травмовано сторонню
стороннього чоловіка з ознаками травмування рухомим
особу
складом
(живий).
Каретою
швидкої
допомоги

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

26.04.2018
18:40

Жмеринка, перегін
Чорний Острів –
Наркевичі
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст. Сербка

17

26.04.2018
21:20

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-4 ІваноФранківськ, перегін
Ходорів – Журавно

27.04.2018
02:10

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Синельникове-1
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Київ-Пасажирський

18

19

27.04.2018
04:01
20

27.04.18,
11.28
21

22

27.04.2018,
12:37

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

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень.

постраждалого доправлено до Хмельницької міської лікарні
Поїзд №3017 (ВЛ80Т №1293) о 18.37 було прийнято на 3
колію. Машиніст поїзда №2125 ТЧМ-7, що слідував по
сусідній колії, о 18.50 повідомив про розсип вантажу в
хвостовому вагоні поїзда №3017. Локомотивною бригадою
виявлено у вагоні №95617411 відсутність ЗПП і відкритий
нижній розвантажувальний люк та висипання вантажу (зерно
соняшника). Повідомлено: поліція, ВОХР. Після закриття
люку поїзд відправлено о 19:40
Поїзд №6416 Ходорів – Івано-Франківськ (ДПЛ №003) на 67
км ПК10 застосував екстрене гальмування через вибухи
трьох петард, що були встановлені невідомими особами на
правій нитці колії по ходу руху поїзда. Перешкод для
подальшого руху поїзда локомотивною бригадою не
виявлено
Черговий відділу поліції отримав анонімний дзвінок про
замінування вокзалу. Евакуйовано пасажирів, працівників
вокзалу. Повідомлено: СБУ, прокуратура, ДСНС. Вибухових
пристроїв не виявлено, роботу вокзалу відновлено о 03.30

Загальна затримка
поїзда склала 01 год.
03 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

За повідомленням чергової по Центральному вокзалу Самар
від капітана поліції надійшла інформація про анонімний
дзвінок про замінування Центрального та Південного
вокзалів

Пасажирів
евакуйовано.
Тимчасово припинено
рух поїздів по 1 та 14
коліях.
Поїзд затримано на 25
хв. Смертельно
травмувано сторонню
особу.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №2116 (2ЕЛ5 №011, ТЧМ-1 Ізміріді) застосував
екстрене гальмування для попередження наїзду на сторонню
жінку, віком близько 30 років, яка раптово, за 50 метрів до
під’їзду поїзда, стрибнула з низької пасажирської платформи
№1 у середину колії №ІІБ (навпроти поста ЕЦ). Попередити
наїзд не вдалося, жінку смертельно травмовано.
Повідомлено: поліцію, швидку медичну допомогу ЦРЛ смт.
Велика Михайлівка.
Поїзд №3415 (ВЛ80К №140) на службовому проході збив Затримка поїзда склала
стороннього чоловіка, який рухався на мопеді. Потерпілий
25 хв.
чоловік, віком приблизно 35 років, з місця події зник. ДТП
(поза переїздами).

1-1-0 Аварія

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

27.04.2018
14.52
23

24

25

26

27

28

29

27.04.2018,
17.33

29.04.2018
14:10

29.04.2018
14:50

29.04.2018
16:15

29.04.2018
18:46

29.04.201,
18:20

ст. Ірша.
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро.,перегін
Кам’янськеПасажирське
Воскобійня.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка.
ст. Фундукліївка.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін Шкло –
Яворів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Брівки – Попільня
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми, ст.
Білопілля
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, 740 км ПК1
перегону Носівка –
Ніжин

Поїздом №4701 (ВЛ8 №268 ТЧ-1 Нижньодніпровськ – Вузол) Травмовано сторонню
на переїзді 150 км ПК6 травмовано сторонню жінку особу. Затримка поїзда
(глухоніму). Травмовану доставлено до лікарні м.
склала 13 хв.
Кам’янське.

1-0-1 Аварія

Під час приймання господарчого поїзда (АГВ №598, ЕЧ-2) на
з’їзді №1/3 сталося сходження 1-ї колісної пари автомотриси
за напрямком руху. Відносно непарної колії габарит в
наявності, до парної – відсутній

1-0-0 Аварія

Поїзд №8854 (ЧМЕ3 №628 5 вагонів, вага 462 т). На
регульованому без охорони переїзді 27 км ПК1 сталося
зіткнення з автомобілем Форд-Фокус р/н RJA-61-78-4 при
справно працюючій звуковій та світловій сигналізації
Поїзд №2816 (індекс 3888 32 4500, ВЛ80к №633) 58 умовних
вагонів, 200 осей, 1262 т. На 969 км ПК7 сталося сходження
двох порожніх платформ: 19 (№44913630) другим візком та
20 (№44571230) першим візком, відсутній габарит по
суміжній колії. О 17.41 вагони прибрано в габарит, відкрито
для руху поїздів непарну колію.
Поїзд №6513 Суми – Ворожба (ДР1А №296) на вхідних
стрілках
застосував
екстрене
гальмування
для
попередження наїзду на людину.

Поїзд №3502 (ВЛ80 №1177) зупинився за показанням
пристрою КТСМ «Тривога-2» - 17 рух. од., 1 вісь, права
сторона. Після огляду складу поїзда локомотивною бригадою
виявлено в вагоні №94613684 (УЗ) – нагрів букси. Поїзд
відправився з перегону о 19.23 зі зменшеною швидкістю.
Прибув на ст. Ніжин для огляду працівниками ВЧД о 20.41.
Після огляду ВЧД заявлено відчеплення вагона.
Регіональна філія
Поїзд №3310 (ВЛ8 №767 ТЧ-17 Волноваха) застосував
«Донецька залізниця», екстрене гальмування для попередження наїзду на сторонню
ДН-2 Лиман, 1195 км людину. Наїзд уникнути не вдалося, смертельно травмовано
ПК5 перегону Карань – сторонню людину чоловічої статі віком приблизно 30-40
Волноваха
років.

Затримок поїздів
немає. Сходження
рухомого складу
Постраждалі відсутні.
Затримок поїздів
немає
Сходження двох
порожніх платформ:
19 (№44913630)
другим візком та 20
(№44571230) першим
візком
Смертельно
травмовано
стороннього чоловіка.
Поїзд №6513
затримано на 59 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді
1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент
Поїзд №3502
відправився о 21.41 із
загальною затримкою
2 год. 41 хв..
Смертельно
травмовано
стороннього чоловіка
Затримано поїзди:
№3310 на 40 хв.,

1-1-0 Аварія

№3312 на 30 хв.

30

31

32

33

34

35

36

Поїзд №3216 (ВЛ80т №2031) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога-1» - 38 рух. од., 3 вісь, права
сторона, вагон №449376889 (УЗ). Прибув на ст. Кононівка о
29.04.2018
21.45 зі зменшеною швидкістю. Після огляду складу поїзда
21:26
локомотивною бригадою виявлено нагрів в вагоні та заявлено
відчеплення вагону. Для відчеплення вагону із складу поїзда
надано маневровий локомотив ЧМЕ3 №4698
Регіональна філія
До поїзда №131 Харків – Львів (ЧС4 №84) у 1 вагон
«Південна
викликано поліцію для угамування футбольних фанатів, які
29.04.2018
залізниця», ДН-4
порушують громадський порядок. Поїзд №131 прибував
23:46
Полтава, ст.
графіком о 23.46 відправився зі станції в 00.28 із затримкою
Решетилівка
на 40 хв. через висадку поліцією від 10 до 15 осіб
Регіональна філія
Не працювала система диспетчерської централізації
«Придніпровська
«КАСКАД». Не можливість приготування маршрутів з
30.04.2018,
залізниця», ДН-2
робочого місця диспетчера (несправність магістрального
04:05
Кривий Ріг,
кабелю). Відсутність селекторного та телефонного зв'язку. О
від ст. Марганець до
05.10 ШН Широков на 118 км ПК1 перегону виявив крадіжку
ст. Канцерівка
2-кабеля МКПАБ 7*4+5 по 15 метрів.
Регіональна філія
Поїзд №830 Ужгород – Львів (ЕПЛ2 №030) на 1993 км ПК3
30.04.2018 «Львівська залізниця», застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на
07:08
ДН-5 Ужгород, перегін людину. Наїзд попередити не вдалось – травмовану
Кольчино – Свалява
сторонню жінку похилого віку.
30.04.2018
Регіональна філія
Поїзд №3558 (2ТЕ116 №717/826) зупинився після
15:45
«Донецька залізниця», прослідування вихідного сигналу через перекриття кінцевого
ДН-2 Лиман, перегін крану сторонніми особами та крадіжку вантажу (вугілля)
Покровськ –
Селидівка, ст.
Селидівка
30.04.2018
Регіональна філія
Поїзд №6504 (ЕР9м №544) на 338 км ПК3 застосував
16:59
«Південно-Західна
екстрене гальмування для попередження наїзду на людину.
залізниця», ДН-4
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано
Коростень, ст.
сторонню жінку
Новоград-Волинський
30.04.2018
Регіональна філія
Поїзд №2472 (ВЛ80к №599 ТЧМ-7 Туровський) зупинився на
17:29
«Південно-Західна
колії №6 за показанням пристрою КТСМ «Тривога-2» у 46
залізниця», ДН-1 Київ, рух. од. 3 вісь ліва сторона. Оглядом локомотивною
ст. Вишневе
бригадою вагона №95702064 (Україна) нагрів підтверджено
та заявлено відчеплення вагона. Після відчеплення поїзд
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, 103 км ПК1
перегону Яготин –
Кононівка

1-0-0 Інцидент
Поїзд №3216
відправився в 0 год. 10
хв. із запізненням на 2
год. 38 хв.
Поїзд №131
відправився із
затримкою на 40 хв.
через висадку поліцією
від 10 до 15 осіб
Затримано поїзд
№6490 Нікополь –
Запоріжжя-2 на 43 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія
Травмовано сторонню
жінку
Затримка поїзда склала
00 год. 30 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно
травмовано сторонню
особу. Затримка
поїзда склала 07 хв.

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда склала
02 год. 31 хв.

1-0-0 Інцидент

відправлено о 20.00 із затримкою на 2 год. 31 хв.
Вихідні
1

1

30.04.2018
15:00

Маріупольська філія
ДП «АМПУ», причал
№ 16

Морський та річковий транспорт
Під час швартування судна «Selebration» до причалу № 16, за
допомогою морських буксирів «Портовик» та «Аламак» в
присутності на борту лоцмана, т/х «Selebration» торкнувся
причалу та незначно пошкодив кутник берми причалу, на
судні видимих пошкоджень корпусу судна немає. Аварійна
подія (АП): не класифікується.
Вихідні дні

В. о. начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Жертв, постраждалих,
забруднення довкілля
немає

М. ХМІЛЬ

До відому

