Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 27.06.2018 по 05.07.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
4
1
6
1
10
2

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Загорання
0
0
Не ліцензований
2
3
Інше
1
1
ВСЬОГО:
3
4

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовані
9
5
14
Травмовані
0
7
0
7

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
1
0
6
0
0
0
7
0

Травмовані
0
0
0
0

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинули
0
0

Травмовані
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

2

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій

Травмовано

Катастрофи
0
0
Аварії:
17
6
- наїзди на сторонніх
осіб
12
6
- пожежі
0
0
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
5
0
вантажу та ін.
Інциденти
14
0
ВСЬОГО:
31
6
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
11
0
діяльність
ДТП на залізничних
1
0
переїздах
Інше
2
0
ВСЬОГО:
14
0
№

1

2

3

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

25.06.2018
20:00

На вул. Будного
у м. Тернополі

27.06.2018
16:45

На вул. Виниченка,
у м. Львові

27.06.2018
16:30

На провулку
Піскунівському,
у м. Харкові

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса БОГДАН-А091, рухаючись до місця
зберігання автомобіля, після здійснення перевезення
пасажирів за маршрутом «Дубівці - Байківці», відчув
слабкість та з’їхав на обочину, де зупинив автобус
Водій автобуса БАЗ-А079.04, здійснюючи перевезення 35
пасажирів за міським маршрутом №23, недотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив попутне
зіткнення з легковим автомобілем ШКОДA
Водій автобуса
ВOЛЬВО-B10М, рухаючись без
пасажирів за міським маршрутом № 40-е «ст.м.
«Центральний ринок» – вул. Беркоса (Завод керамічних
труб)», їхав на платформу для посадки пасажирів,

0
6
6
0
0
0
6
Травмовано
1
1
0
2

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Водій помер в ТОКК
Психоневрологічній
лікарні

1-1-0 НП

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

27.06.2018
19:16

На а/д М-06 Київ-Чоп
с. Дідилів,
Львівська області

28.06.2018
16:25

На проспекті
Перемоги
у м. Києві

4

5

28.06.2018
16:30

6

29.06.2018
01:48
7

30.06.2018
04:30
8

допустив наїзд на пішохода заднім правим колесом
автобуса
Водій легкового автомобіля ВОЛЬВО-XC60, не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив
зіткнення з автомобілем ФОЛЬСВАГЕН-ТРАНСПОРТЕР,
та автомобілем ЧЕРРІ-АМУЛЕТ, які рухалися в
зустрічному напрямку

Водій легкового автомобіля Фольксваген-Гольф не
дотримався безпечної дистанції та швидкість руху, допустив
зіткнення з: автобусами: АТАМАН-А092G9, водій якого
рухався без пасажирів за маршрутом «ст. М «Житомирська»
- АШАН Беличі»; БОГДАН-А-09202, водій якого
здійснював перевезення 12 пасажирів за маршрутом № 188
«ст. М «НИВКИ» - вул. Симиренка» та автобусом РУТА-22
рводій якого здійснював перевезення 18 пасажирів за
маршрутом №716 «ст. М «НИВКИ» - м. Вишневе»
На 430 км автодороги Водій легкового автомобіля Мітсубіші-Ланцер не
М-03 «Київ – Харків – дотримавши безпечної швидкості руху, не впорався з
Довжанський»,
керуванням та допустив бокове зіткнення з автобусом
поблизу м. Валки
I-ВАН-A07A1-60, водій якого здійснював перевезення 6
Валківського р-ну
пасажирів за міжміським внутрішньообласним маршрутом
Харківської області «Валки – Харків», з послідуючим зіткненням легкового
автомобіля Мітсубіші-Ланцер з легковим автомобілем
Мітсубіші-Оутлендер та легковим автомобілем ВАЗ-2110,
водії яких також рухалися в зустрічному напрямку.
В c. Бузівка,
Водій автобуса Мерседес-Спрінтер-313СД1, здійснюючи
Черкаської області перевезення пасажирів за міжобласним маршрутом Київ
– Одеса, не вибрав безпечної швидкості руху та не
впоравшись з керуванням, скоїв наїзд на велосипедиста,
який рухався в попутному напрямку у лівій полосі, в
нічну пору доби без світлових приладів
На вул. Бурди
Водій автомобіля ВАЗ-21099, рухаючись по вулиці Бурди в
у cмт. Ружин
напрямку вулиці Паволоцька, без вимкненого світла фар
Житомирська
автомобіля, не вибравши безпечну швидкість руху, виїхав
область
на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автобусом
ПАЗ-3205, який рухався по вулиці Бурди у напрямку
автопарку на перед рейсовий технічний огляд. На момент
зіткнення пасажири в автобусі були відсутні.

В наслідок ДТП 3 водії
автомобілів та
пасажирка Вольво і 2
пасажира Черрі
Амулет отримали
травми
Постраждалі відсутні

1-0-6 Не
ліцензовані

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Велосипедист
загинув на місті ДТП

1-1-0 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

01.07.2018
15:06

На 395 км + 150 м а/д
Київ – Чоп,
Рівненська область

27.06.2018
18:01

Поблизу станції
метро «Лісова»
в м. Києві

02.07.2018
02:00

На вул. Текстильній
в м. Тернополі

04.07.2018,
07:30

Біля мосту р. Десна у
м. Чернігів

04.07.2018
20:00

Автодорога «КовельНововолинськЧервоноградЖовква», 149 км., с.
Туринка,
Жовківського р-ну,
Львівська область

9

10

11

12

13

29.06.2018
19:28

На вул..Вітрука
в м. Житомирі

30.06.2018
11:40

На пр-ті
Московському
у м. Харкові

1

2

Водій
автобуса
МЕРСЕДЕС-БЕНС-0404-RH
здійснюючи нерегулярні перевезення 45 пасажирів за
міжобласним маршрутом Яремче - Київ, не вибрав
безпечну швидкість руху, не врахував дорожню
обстановку, не впорався з керуванням, допустив з’їзд в
правий кювет по ходу руху автобуса з подальшим його
перекиданням
Водій автобуса БОГДАН-А-09202, під час заїзду на кінцеву
зупинку для здійснення перевезення пасажирів за
приміським внутрішньообласним маршрутом № 327
«Бровари - Київ», допустив наїзд на пішохода, який раптово
вийшов на проїжджу частину вулиці
Водій
легкового
автомобіля
Мерседес-Бенц-Віто,
рухаючись по вулиці Текстильній на великій швидкості, не
врахував дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу
руху, де допустив зіткнення з автомобілем таксі ШевролетАвео, та легковим автомобілем Мерседес-Бенц-Е270
Водій автомобіля «Джилі», рухаючись в напрямку Київа,
виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з
вантажним автомобілем ГАЗ-2705, який рухався у
зустрічному напрямку.
Водій легкового автомобіля марки Опель виїхав на
зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автобусом
марки БАЗ А079, який здійснював перевезення 25 пасажирів
по міжміському маршруті Львів-Червоноград

Міський електричний транспорт
Водій тролейбусу ЗиУ-9, виконуючи перевезення пасажирів
за маршрутом № 3 «Богунія - Смолянка - Вокзал», у лівій
смузі руху на підйомі, здійснив зіткнення з легковим
автомобілем Мазда-3, водій якого намагаючись здійснити
поворот ліворуч, раптово почав котитись назад.
Водій вантажного автомобіля MAН-8.163 недотримав
безпечної дистанції руху допустив зіткнення з тролейбусом
TРOЛЗA, водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів
за міським маршрутом № 45 «РК «вул. 12-го Квітня» – «РК

7 пасажирів автобуса
отримали тілесні
ушкодження різного
ступеня важкості

1-0-7 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Водій та пасажир
легкового автомобіля
таксі отримали травми

1-0-2 Не з вини

Водій та 2 пасажири
легкового автомобіля
загинули, 1 пасажир
доставлен до лікарні
В
наслідок
ДТП
загинув
водій
легкового автомобіля,
пасажир
легкового
автомобіля
отримав
травми

1-3-1 Не
ліцензовані
1-1-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

«Роганська»
02.07.2018
08:45

На проспекті Науки
в м. Харкові

29.06.2018
15:20

На перехресті вулиць
Сагадачного та
Соборної,
в м. Рівне

02.07.2018
16:45

На пров.
Балашівському,
у м. Харкові

03.07.2018
16:00

На перехресті
Салтівського шосе та
вул. ГвардійцівШиронінців,
у м. Харкові
На вул. Д.Галицького
навпроти буд. 12А,
в м. Рівне

3

4

5

6

04.07.2018
15:50
7

27.06.2018
13:36
1

2

27.06.2018
18:10

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Вільногірськ
Регіональна філія
«Південна залізниця»,

Водій невстановленого легкового автомобіля внаслідок
недотримання дистанції, скоїв зіткнення з тролейбусом
ЛАЗ-Е183А1 водій якого здійснював перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 2 «РК «пр-т Перемоги»
– «РК «пр-т Жуковського»
Водій тролейбуса Шкода-14, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 3 «МототрекЗалізничний вокзал», не дотримався безпечного
бокового інтервалу та здійснив зіткнення з легковим
автомобілем Деу-Ланос, який рухався в правій смузі
руху в попутному напрямку
Водій вантажного автомобіля Хундай-HD-6554-01А
ненадав переваги у русі допустив зіткнення з трамваєм
TАТРA-Т3, водій якого здійснював перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 5 «вул. Одеська – Парк
Машинобудівників»
Водій легкового автомобіля Шкода-Октавія не дотримався
безпечного бокового інтервалу руху допустив зіткнення з
трамваєм TАТРA-Т3, водій якого здійснював перевезення
60 пасажирів за міським маршрутом № 6 «Південний вокзал
– 602-й мікрорайон»
Водій легкового автомобіля Рено-Меган, здійснюючи
маневр обгону, не переконався в тому, що смуга
зустрічного руху вільна від транспортних засобів на
достатній для обгону відстані та в момент повернення на
займану смугу допустив зіткнення з тролейбусом «Єльч»,
водій якого рухався без пасажирів за маршрутом № 10 м.
Рівне «Мототрек-сел. Ювілейне»
Залізничний транспорт
Машиніст поїзда №4401 застосував екстрене гальмування
для запобігання наїзду, унаслідок чого травмовано
стороннього чоловіка. Потерпілого госпіталізовано.
Поїзд №17 Харків – Ужгород зупинився на колії №3 через
несправність локомотива та о 18.28 запросив допоміжний.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Травмовано
стороннього чоловіка.
Затримок поїздів
немає.
Затримка поїзда на 01
год. 12 хв.

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

3

4

5

6

7

8

9

ДН-4 Полтава, ст.
Братешки
27.06.2018
Регіональна філія
16:50
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. П’ятихатки
27.06.2018
Регіональна філія
21:45
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст. Гречани
27.06.2018
Регіональна філія
21:04
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Затишшя
27.06.2018, Регіональна
філія
20:39
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Київ-Пасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
28.06.2018,
залізниця», ДН-3
09:56
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя Вантажне
Регіональна філія
«Південно-Західна
28.06.2018
залізниця», ДН-4
16:18
Коростень, ст.
Чоповичі
28.06.2018,
17:1018:10

10

28.06.2018,
23:31

11

29.06.2018
02:42

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Одеса-Застава І –
Одесса-Західна
Регіональна філія
«Південно-Західна

Після усунення несправності поїзд відправився без
допоміжного локомотива о 19.17
Машиністом поїзда №1466 повідомлено про відсутність Поїзд затримано на 1
напруги в контактній мережі по першій північній колії і не год. 40 хв. По впливу
парній горловині станції. Причина: сторонніми особами затримано поїзд №70
вимкнено роз’єднувач П-31.
на 04 хв.
Поїзд №112 Львів – Харків на 1228 км застосував екстрене
Травмовано
гальмування для попередження наїзду на людину. Наїзд не стороннього чоловіка
попереджено
–
травмовано
стороннього
чоловіка. Затримка поїзда склала
Потерпілого госпіталізовано.
15 хв.
Поїзд №6258 Одеса - Вапнярка відправився із затримкою на Затримка поїзда склала
31 хв. через виклик працівників поліції внаслідок бійки в
31 хв.
електропоїзді

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №6031 Київ - Фастів відправився із затримкою на 1
год. 14 хв.

Затримка поїзда на 01
год. 14 хв.

Під час виконання маневрової роботи з перестановки двох
навантажених вагонів з 10 колії за світлофор М2 допущено
розріз стрілочного переводу №14 локомотивом.

Допущено розріз
стрілочного переводу
№14

1-0-0 Інцидент

Поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ зупинився за
показанням пристрою АСДКБ «Тривога-2», 1 рух. од., 1 вісь, Поїзд №750 затримано
ліва сторона. О 16.24 ТЧМ замовив допоміжний. Поїзд
на 1год 11хв
відправлено з допоміжним локомотивом о 17.29.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

перегін Ємилівка – Голованівськ. На 254 км ПК5-9
невідомими особами вкрадено 69 закладних болтів, 7
підкладок, 14 клемних болтів. Перегін закрито для руху
поїздів.

Затримано поїзд
№4832 на 45 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №3855 на 3 км ПК1 застосував екстрене гальмування
для попередження наїзду на сторонню людину. Наїзд не
попереджено – смертельно травмовано чоловіка (приблизно
30 років)..

Смертельно
травмовано чоловіка
Затримка поїзда
№3855 більше 2 год

1-1-0 Аварія

При відправленні поїзда №2211 спрацювали автогальма. Під
Поїзд №2211 із
час огляду поїзда виявлено перекритий кінцевий кран між 10 затримкою на 1 год. 23

1-0-0 Втручання
в діяльність

залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Київ-Деміївський

29.06.2018
16:41
12

30.06.2018
09:08
13

30.06.2018
15:39
14

30.06.2018
14:30

15

16

30.06.2018
18:31

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса,
одноколійний перегін
Дзинілор – Котлабух
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Мостиська-2 –
Мостиська-1
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Миколаїв-Вантажний,
під’їзна колія
Ольшанської філії
ПрАТ "КиївДніпровське МППЗТ",
дільниця №3

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін

та 11 вагонами (№55537997, №61141867). О 03.10 після
усунення зауважень поїзд відправився та зупинився по тій же
причині, під час огляду поїзда виявлено розчепленні вагони
сторонніми особами. Після зчеплення вагонів та
випробування автогальм поїзд відправився о 04.01.
Поїзд №772 Хмельницький – Київ на 1077 км ПК8 (вихідна
горловина станції) застосував екстрене гальмування для
попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не
вдалось – смертельно травмовано сторонню жінку. Затримка
поїзда склала 06 хв
Поїзд №1611 зупинився на 64 км ПК10 через втрату
охолоджуючої рідини по колектору відомої секції тепловозу
№706"А", з вимогою допоміжного локомотиву. Зі ст. Ізмаїл
надано допоміжний локомотив

хв. По впливу
затримано поїзд:
№2213 на 53 хв
Смертельно
травмовано сторонню
особу

Затримка поїзда
складає більше 01 год.
49 хв., по впливу
затримано поїзд №145
Київ – Ізмаїл на 1 год.
20 хв.
Поїзд №716 Перемишль – Київ на 73 км ПК3 смертельно
Смертельно
травмував стороннього чоловіка.
травмувано
стороннього чоловіка.
Затримка поїзда склала
21 хв.
При виконанні маневрової роботи тепловозом з перестановки Сходження 3 вагонів з
групи з 15 завантажених вагонів (вантаж - руда
колії
агломераційна) вагонами вперед з колії №8 Сортувального
парку на під’їзну колію ДП "Миколаївський річковий порт" у
правій кривій колії №1 під’їзної колії Ольшанської філії
ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" на відстані 15 м від стиків
рамних рейок протишерстного стрілочного переводу №204
стався провал правого колеса першої за напрямком руху
колісної пари першого візка 4 вагону №61206330 у середину
колії з наступним (через 3 м) перекочуванням лівого колеса
через головку лівої рейки, розкантуванням лівої рейки та
сходженням 5, 6, 7 вагонів №60926128, №61507976,
№60168267 усіма колісними парами, 8 вагону №61188256
першою колісною парою першого за напрямком руху візка
Поїзд №282 зупинився на 1105 км ПК1 через несправність Затримка поїзда на 01
локомотива (спрацювання захисту) з вимогою допоміжного год. 14 хв. По впливу
локомотива. Поїзд з допоміжним локомотивом відправився о
затримано поїзд
19.40 із затримкою на 1 год. 14 хв.
№6132 на 15 хв.

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

30.06.2018
16:45
17

01.07.2018
00:10

18

01.07.2018
01:10
19

01.07.2018
04:14
20

21

01.07.2018
13:49

22

01.07.2018

Запоріжжя-1 –
Запоріжжя-Вантажне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, ст. Фастів-1

Поїзд №814 відправився із запізненням на 57 хв. через пізній Затримка поїзда склала
вихід з депо (усунення несправностей у вагонах №54808 та
01 год. 03 хв. По
№404302). На ст. Конотоп поїзд прибув із запізненням на 1
впливу затримано
год. 03 хв. через невитримку нормативних часів ходу на поїзд №6503 на 57 хв.,
дільниці Фастів – Конотоп.
№6306 на 1 год. 03 хв.
Регіональна філія
Поїзд №3172 зупинився через падіння тиску у тормозній
Загальна затримка
«Південна залізниця», магістралі. Оглядом складу поїзда, локомотивна бригада поїзда склала 2 год. 20
ДН-4 Полтава, ст.
виявила у 7 вагоні №67355230 витік повітря по різьбовому
хв.
Галещина
з’єднанню. Після усунення несправності поїзд відправився о
00.55 із затримкою на 45 хв. Слідуючи далі о 01.25 поїзд
зупинився на ст. Ганнівка через падіння тиску в гальмівній
магістралі. Оглядом локомотивною бригадою виявлено у
тому самому вагоні витік повітря по гальмівній магістралі з
вимогою відчеплення вагона. Після відчеплення вагона поїзд
відправився о 02.45.
Регіональна філія
За повідомленням ДСП ст. Раухівка Мифтахової сигнальні
Затримано поїзди:
«Одеська залізниця», установки №8, №9, №10 та №11 сигналізують хибною
№1487 на 32 хв.,
ДН-1 Одеса, перегін зайнятістю. Оглядом працівниками ШЧ виявлено відкриті
№1493 на 42 хв.,
Раухівка – Сербка
релейні шафи сигнальних установок №8 та №9
та
№3801 на 32 хв.,
викрадення пристроїв СЦБ: ПРТ-А – 4 шт., СОБС – 2 шт., ПЧ
№1021 на 42 хв.,
50/25 – 2 шт., КШ-80 – 1 шт., пошкоджено монтаж.
№1482 на 22 хв.,
№2702 на 19 хв.
Регіональна філія
Поїзд №3160 зупинився на 208 км ПК6 за показаннями
Затримка поїзда
«Південна залізниця», пристрою КТСМ «Тривога-2» у 30 рух. од. 3 вісь права складає більше 2 годин
ДН-4 Полтава, перегін сторона. Після огляду локомотивною бригадою вагона
Ганнівка – Кобеляки №65757221 (Україна, філія «ДВРЗ») на місце події викликано
працівників ВЧД. Оглядом працівника ВЧД нагрів
підтверджено та дозволено рух до ст. Кобеляки зі швидкістю
5 км/год. Поїзд відправився з перегону о 06.02.
Поїзд №6167
відправлено із
Регіональна філія
Поїзд №6167 Золочів – Харків-Левада зупинився на 208 км загальною затримкою
«Південна залізниця»,
ПК8 через поломку першого струмоприймача та перепал
на 01 год. 47 хв. По
ДН-2 Харків, перегін
контактного проводу. О 15.30 поїзд відправлено.
впливу затримано
Золочів – Пересічна
поїзд №6169 на 1 год.
30 хв.
Регіональна філія
Під час руху поїзда №3601 на переїзді 1 км (без чергового
Травмовано жінку

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 ДТП на

працівника, в межах ст. Вінниця) при справно працюючий (травма голови) – від
сигналізації відбулося зіткнення з автомобілем Фольксваген.
госпіталізації
В автомобілі знаходились четверо осіб (чоловік, жінка та
відмовилась.
двоє дітей).. Пошкоджень інфраструктури та рухомого
складу немає. Вини філії немає. О 20.10 поїзд повернено на
ст. Вінниця в зв’язку із закінченням робочого часу
локомотивної бригадио.
Регіональна філія
За повідомленням машиніста електропоїзда №6027 Київ –
Травмування дитини
01.07.2018
«Південно-Західна
Фастів на даху електропоїзда вражено електрострумом (не
струмом. Поїзд №6027
18:40
залізниця», ДН-1 Київ, смертельно) стороннього хлопця (приблизно 13 років).
затримано на 20 хв.
ст. Київ-Волинський Потерпілого госпіталізовано швидкою допомогою.
Регіональна філія
За повідомленням машиніста поїзда №48 Кишинів – Москва
«Південно-Західна
Ратушного, на переїзді 48 км (зуп. пл. Мартинівка)
Постраждалих та
01.07.2018
залізниця», ДН-3
невідомими особами в кількості трьох чоловік було здійснено
затримки поїзда не
22:05
Жмеринка, перегін
стрілянину по локомотиву поїзда. Розбито бокове скло зі
має.
Копай – Бар
сторони машиніста. Локомотив замінено по ст. Жмеринка.
В смузі відводу залізниці виявлено загорання в непридатному
багажному вагоні, переобладнаному під склад, без коліс,
Пошкоджено
Філія «Пасажирська
порожній, інвентарний №058113 власності ВЧ-1 Київвнутрішнє горюче
01.07.2018,
компанія», ст.
Пасажирський філії «Пасажирська компанія». Пожежу
облицювання
20:25
Житомир, ранжирний
ліквідовано пожежним автомобілем ДСНС о 22.00. Причина
орієнтовно на 50%
парк
пожежі (орієнтовно): необережне поводження з вогнем не
площі вагона
встановлених осіб.
Під час відправлення поїзда №76 Київ – Кривий Ріг
Регіональна філія
хвостовим вагоном травмований з квитком на поїзд №281
02.07.2018
«Одеська залізниця»,
Травмувано
Генічеськ –Хмельницький 18 вагон 36 місце. Каретою
00:59
ДН-2 ім. Т.Шевченка,
стороннього чоловіка
швидкої постраждалого з ампутацією правої руки
ст. ім. Т.Шевченко
госпіталізовано в лікарню м. Сміла
Перегін Задвір′я –
Поїзд №2868 зупинився на 1436 км ПК5 парної колії через
Поїзд №2868
02.07.2018
Красне,
обрив струнки контактної мережі, яка знаходилась у затримано на 1 год. 22
07:15
Львівська залізниця
негабариті. Габарит відновлено о 08.21.
хв.
ст. Рокувата, Кривий На ділянці від стрілочного переводу № 1-9 до стрілочного
Затримано поїзди:
02.07.2018
Ріг,
переводу №11-13 виявлено крадіжку 8 стикових накладок та
№563 на 33 хв., №6466
08:41
Придніпровська
24 стикових болтів. Ділянки закрито для руху о 08.42. Рух
на 14 хв.
залізниця
відновлено о 09.41.
ДН-4 Полтава,
Поїзд №144 Івано-Франківськ – Кременчук – Ворохта
02.07.2018
281 км перегону
здійснив наїзд на каміння, що накладено на колію. Також
Постраждалі відсутні
11:53
Мазурівка –
поїзд обкидано камінням сторонніми особами, без
Кагамлицька Південна травмування осіб
18:11

23

24

25

26

27

28

29

«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Вінниця – Вороновиц

залізничному
переїзді

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інше
Пожежа

1-0-1 Аварія
1-0-0 Інше.
Затримка руху
поїздів
1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-0 Втручання
в діяльність

30

31

32

33

02.07.2018
13:40

02.07.2018
16:14

02.07.2018
23.42

03.07.2018
01.55

34

03.07.2018
04.02

35

03.07.2018
05.02

36

03.07.2018
08:50

залізниця
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-3 Жмеринка.
ст. Гречани
Перегін Мигаєве –
Роздільна-Сортувальна
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро. ст.
П’ятихатки.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро.
ст. Нижньодніпровськ.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин.
перегін Козятин-2 –
Бердичів
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін

Під час виконання маневрової роботи на стрілочному
переводі №74 станції сталося сходження платформи
№19958024 (ЕЧ-3) другим візком по напрямку руху та АДМ
№398 (ЕЧ-3) обома колісними парами за напрямком руху

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія

Перегін Мигаєве – Роздільна-Сортувальна, поїзд №223 Київ –
Одеса зупинився на 1429 км ПК8 за показанням пристрою
ПОНАБ «Тривога-1» - 1 рух, од., 4 вісь локомотива, робочий
нагрів. Поїзд відправився з перегону о 16.34. Прибув на ст.
Роздільна-1 о 17.09, локомотивна бригада замовила
допоміжний локомотив.

Поїзд №223
відправився з
допоміжним
локомотивом о 17.51 із
запізненням на 1 год.
25 хв. По впливу
затримано поїзд
№6271 на 35 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №358 Рахів – Київ при відправлені після графікової
стоянки та причеплення групи вагонів зупинився на вихідній
горловині станції через саморозчеплення між 12 та 13
вагонами №03217098 та №03312113. Після з’єднання складу
поїзда відправився о 00.24 із затримкою на 42 хв.

По впливу затримано
поїзд №136 на 15 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №4578 на переїзді 2 км. (в межах станції) застосував
екстрене гальмування для попередження наїзду на людину.
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано
сторонню жінку (на вигляд без певного місця мешкання).

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

Поїздом №2802 допущено проїзд забороняючого сигналу
ЧМ-8 з подальшим порізом стрілочного переводу №84 (без
сходження рухомого складу).

Постраждалі відсутні

1-0-0 Інцидент

За повідомленням машиніста поїзда №2845 на 13 км ПК3 між
коліями лежить тіло чоловіка без ознак життя (зі слідами
травмування рухомим складом).

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

Поїздом №6019 Львів – Сянки на 32 км ПК6 смертельно
травмовано стороннього чоловіка

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

03.07.2018
14:18
37

38

03.07.2018
22:47

03.07.2018
22:01
39

40

04.07.2018
01:05

04.07.2018
02:09
41

42

43

Комарно – Коропуж
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Іванівка – Веселий Кут

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Буча
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Львів – Персенківка
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, ст.
Підзамче
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Миколаїв

Регіональна
«Південна
04.07.2018,
залізниця»,
14:22
Куп’янськ.

філія
ДН-5

Регіональна
філія
«Донецька
05.07.2018, залізниця»,
ДН-2
00:40
Лиман,
перегін
Демурине – Межова

Поїзд №2117 зупинився на 1404 км ПК7 непарної колії через Схід з колії 14 вагонів
спрацювання автогальм. Оглядом ТЧМ виявлено сходження
з колії.
14-ти вагонів з 26-го по 39-й (вантаж зерно та міндобриво), з
Загалом затримано
перекиданням на бік та порушенням габариту по обом коліям 30 поїздів на 85 год. 49
перегону. Згідно наказу ДН-1 №18, 19, 20 на ліквідацію сходу
хв., з них
направлено відбудовні поїзди зі ст. Подільськ, ст. Роздільна,
пасажирських 29
ст. Одеса-Товарна.
поїздів на 77 год. 43
хв.
Поїздом №3412 на вихідних стрілках не смертельно Травмовано сторонню
травмовано сторонню дівчину
особу. Затримано
поїзди: №3412 на 22
хв., №6640 на 7 хв
На 3 км ПК3 в районі зупиночної платформи Городоцька Травмовано машиніста
невідомими особами обстріляно із пневматичної зброї
підштовхуючий локомотив поїзда №2330. Влучили в руку
машиністу, який після надання медичної допомоги
продовжив працювати
Поїзд №4406 застосував екстрене гальмування та не зміг Травмовано сторонню
попередити наїзд на сторонню особу, яка лежала між
собу
рейками навпроти світлофора М2. Особу доставлено каретою
швидкої допомоги у Львівську лікарню швидкої допомоги
Під час виконання маневрової роботи з перестановки 20
Схід вагона з колії
порожніх вагонів з 26 колії сортувального парку на 11 колію О 04.35 надано наказ
локомотивом вперед у захрестовинній кривій стрілочного
на виїзд відновного
переводу №88 сталося сходження другої колісної пари
поїзда ст. Миколаїв
другого візка 12-го вагона
Затримано поїзди:
На охороняємому мосту блок посту 134 км ст. Куп’янськ№3438 на 1 год. 31 хв.,
Вузловий знайшли оголошення «Заміновано». О 14.25
№9301 на 43 хв,
закрито рух поїздів. О 16.14 за повідомленням зам ПЧ-15
№6554 на 23 хв.,
“Міст розміновано” рух поїздів відновлено.
№6554 на 24 хв..
Поїзд №2105 зупинився за показаннями пристрою АСДК-Б
«Тривога-2» у 26 рух. од. 1 вісь права сторона та 27 рух. од.
Загальна затримка
1,2 вісі права сторона. Оглядом локомотивною бригадою поїзда №2105 склала 1
вагонів №53572327 (УЗ) та №56689839 (Литва) нагрів не
год. 20 хв.
підтверджено. З перегону поїзд відправився о 01.07. О 01.13- По впливу затримано
02.05 поїзд зупинявся на ст. Демурине для огляду поїзд №3153 на 25 хв.
працівником ВЧД – нагрів не підтверджено. Розслідуванням

1-0-0 Аварія

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

1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

44

45

05.07.2018
10:25

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман.
ст. Волноваха

05.07.2018
09:22

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

1

30.06.2018
13:20

На 871 км р.
Дніпро, камера
Київського шлюзу

2

02.07.201
12:00

Херсонський
суднобудівельний
завод

встановлено: спрацювання пристрою АСДК-Б стало
можливим через втручання сторонніх осіб (запалення факела
біля камери пристрою).
Під час розпуску складу з колій №3 групи із 7 вагонів на СП
№3 сталося сходження 2 вагонів № 61859740 та № 60243581
(Україна, вантаж – вугілля) перших за рухом, усіма
колісними парами.
Поїзд №6203 Фастів – Козятин відправився із запізненням на
52 хв. через пізній вихід з депо (розмін від №6003). О 10.38
прибув на ст. Брівки та о 10.58 запросив допоміжний
локомотив.
Морський та річковий транспорт
В камері Київського шлюзу прогулянковий катер «Yakiv
Zadorozhny» допустив навал на прогулянкове судно (яхту)
«Lady Madonna». За фактом навалу подряпано борт
прогулянкового судна (яхти) «Lady Madonna». Постраждалих
немає, втрати осадки немає, розливу нафтопродуктів немає.
Невеликі подряпини борту.
Загорання надбудови судна «Сормовський-45», на причалі
р. Дніпро за адресою м. Херсон, вул. Карантинний острів, 1,
яке знаходиться на ремонті. По прибуттю на причал Дніпра в
Херсоні рятувальники встановили, що пожежа охопила
палубу площею 100кв.м. Вогонь поширювався по горючій
обробці коридору і каютах судна на штурманське рубання.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Об 11.05 надано наказ
на виїзд відновного
поїзда ст. Волноваха.

1-0-0 Аварія

Допоміжний надано
ВЛ80 №1377, О 12.06
після пропуску поїзда
№23 відправився із
загальною затримкою
на 2 год. 32 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі,
забруднення відсутні

1-0-0 До відома
експлуатаційни
й випадок

Постраждалі відсутні

1-0-0 До відома

О. ГОНЧАР

