Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 27.09.2018 по 04.10.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
8
1
13
2
21
3

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
2
0
4
0
0
0
6
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій

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

Травмовані
21
18
39
Травмовані
0
0
0
0
Травмовані
0
4
0
4
Травмовано

0
15
12

0
5
5

0
6
6

1
2

0
0

0
0

11
26

0
5

0
6

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Травмовано

6

0

0

2

1

0

2
10

0
1

1
1

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Водій легкового
автомобіля отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 Не з вини

3 пасажири
спеціалізованого
автомобіля отримали
тілесні ушкодження

1-0-3 Не з вини

1 пасажир та водій
легкового автомобіля,
а також 4 пасажири
автобусу отримали
тілесні ушкодження

1-0-6 Не з вини

Постраждалих не має

1-0-0 Не з вини

Постраждалих не має

1-0-0 Не з вини

Постраждалих не має

1-0-0 Загорання

Автомобільний транспорт
1

2

27.09.2018
12:30

27.09.2018
14:20

3

27.09.2018
08:27

4

29.09.2018
17:00

5

30.09.2018
11:45

6

30.09.2018
01:50

На вул. Пряшівській
в м. Мукачево,
Закарпатська обл.

Водій легкового автомобіля не вибрав безпечну дистанцію
руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем МАН

Водій спеціалізованого автомбіля ГАЗ (військовий), не
вибрав безпечної швидкості та дистанції руху в результаті
чого допустив попутнє зіткнення з автобусом Вольво водій
якого здійснював рух на станцію технічного обслуговування
без пасажирів.
Водій легкового автомобіля БМВ X3 не впоравшись з
керуванням здійснив зіткнення з припаркованим на зупинці
На вул. Достоєвського міського транспорту для висадки-посадки пасажирів
в м. Харків
автобусом ІВАН A07A1-30 Водій автобусу виконував
регулярні перевезення 21 пасажира за міським маршрутом
№ 123Е «ст. м. Проспект Гагаріна - Комсомольске Озеро»
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110, виїжджаючи з
На перехресті вулиць
другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив
Борової та Р.
зіткнення з автобусом Рута-25 СПГ, водій якого здійснював
Корсакова в м. Суми
перевезення 4 пасажирів за міським маршрутом № 56
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110 на перехресті
На перехрестті вул.
здійснюючи поворот ліворуч не надав перевагу в русі та
Ак. Павлова та вул.
зіткнувся з автобусом БОГДАН-А092. Водій автобусу
Валентинівська в м.
БОГДАН-А092 виконував перевезення 20 пасажирів за
Харків
міським маршрутом 240Е
На вул. Небесної сотні У автобусі марки Богдан А09201 не на маршруті без
пасажирів через коротке замикання сталося загорання.
в м. Чернівці
На а/д М – 06 «Київ –
Чоп», 717 км. + 150 м,
Закарпатська обл.

7

30.09.2018
11:20

8

07.09.2018
08:15

9

30.09.2018
21:10

10

01.10.2018
06:10

11

28.09.2018
22:45

12

01.10.2018
10:30

13

01.10.2018,
16:45

14

01.10.2018
10:48

Водій автобусу БОГДАН А091, здійснюючи перевезення
15 пасажирів за маршрутом №589, не впорався з
Водій мотоцикла
керуванням та допустив зіткнення з мотоциклом BMW
отримав травми
F650GS.
Водій автобуса Богдан-А-092, рухаючись без пасажирів
На вул. Київській, у м. за маршрутом № 34 «с.Басівщина – с. Ювілейне», не
Водій мотоцикла
Рівному
надав переваги у русі та допустив зіткнення з
отримав травми
мотоциклом Хонда
Водій легкового автомобіля Рено-Меган не обрав безпечної
На вулиці Полковника
швидкості та дистанції руху допустив зіткнення з легковим
Морозенка у
Постраждалі відсутні
автомобілем таксі Oпель-Вектра, водій якого рухався без
м.Тернополі
пасажирів
На вулиця
Водій автомобіля таксі Деу-Нексія, здійснюючи
Пасажир автомобіля
Текстильній у м.
перевезення 1 пасажира, не вибрав безпечної швидкості
таксі отримав травми
Тернополі
руху допустив наїзд на перешкоду (електроопора)
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-313,
здійснюючи
перевезення 9 пасажирів за маршрутом «Аеропорт
Водій легкового
Бориспіль» - м. Біла Церква» не впорався з керуванням,
На 39 км, автодороги
автомобіля Лададопустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
М-05 «Київ – Одеса»,
Пріора та 2 пасажира
Тойота-Королла, після чого його відкинуло на
Київська обл.
автобуса отримали
вантажний автомобіль МАН, що рухався в правому
травми
ряду, після чого його відкинуло на легковий автомобіль
Лада-Пріора
Водій автобуса БАЗ А079.23, здійснюючи перевезення 15
У смт. Брацлав,
пасажирів за міжміським внутрішньообласномим
Немирівського
Пасажир автобуса
маршрутом «Вінниця – Піщанка», не обрав безпечної
району, Вінницька
отримав травми
швидкості та дистанції руху допустив попутне зіткнення
обл.
з вантажним автомобілем ВОЛЬВО-FM1366K,
Водій легкового автомобіля Шевроле-Авео не надав
На вул. Академіка
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-АПроскури у м.
079.14, водій якого здійснював перевезення 12 пасажирів за Постраждалі відсутні
Харкові
міським маршрутом № 240-е «ст.м. «Ак. Барабашова» – сел.
Жуковського»
Водій легкового автомобіля ФОРД, не надав перевагу у русі
та здійснюючи маневр перестроювання допустив зіткнення з
Пасажир автобуса
На бул. Перова
автобусом Богдан А 092.01, водій якого здійснював отримала легкі тілесні
в м. Київ
перевезення пасажирів за маршрутом № 242. Після ДТП
ушкодження
водій легкового автомобіля зник з місця пригоди.
На вул.
Бориспільській, в м.
Київ

1-0-1 З вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-3 З вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

15

16

17

18

19

20

Водій автомобіля ГАЗ-2705 фургон малотонажний-В
недотримався дистанції руху допустив попутне зіткнення з
мікроавтобусом Фольцваген ЛТ36, після чого водій
На вул. Зміївській в автомобіля ГАЗ-2705 фургон малотонажний-В здійснив
02.10.2018
смт. Безлюдівка,
виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зустрічне
09:00
Харківська обл.
зіткнення з легковим автомобілем Богдан-211140, Водій
автобусу ІВАН A07A-30 здійснював перевезення 10
пасажирів на приміському маршруті №1167 «Харків Хорошеве»
На вул. Генерала
Водій легкового автомобіля Део Ланос не впоравшись з
02.10.2018
Удовіченка в м.
керуванням допустив зіткнення з припаркованим на
12:10
Харків
кінцевій зупинці без пасажирів автобусом ІВАН А07А-30
Водій автобуса Фольсваген LT-3535, р/н АС9776AX,
У c.Струмівка,
здійснюючи перевезення 7 пасажирів по нерегулярному
02.10.2018
Луцького р-ну.
маршруті Київ – Дачне, допустив наїзд на пішохода, який
21:45
Волинської області перетинав проїжджу частину дороги поза межами
пішохідного переходу.
Невідомими
особами
здійснено
пошкодження
03.10.2018,
На вул. Набережна р. транспортних засобів, які стояли в очікуванні пасажирів
03:00
Стрілки у м. Суми
для посадки за маршрутом «Суми-Київ» (нерегулярні
перевезення).
Водій автобуса БАЗ А079.14, в наслідок порушення
02.10.2018
На вул. Плиточна, у
правил маневрування здійснив зіткнення з рухаючимся
17:55
м. Харкові
у попутному напрямку легковим автомобілем Peugeot.
Водій легкового автомобіля ВАЗ 2115, не вибрав безпечної
На 40км автодороги швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, не
державного значення впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху,
03.10.2018р.,
Н-10 “Стрийде допустив зіткнення з рейсовим мікроавтобусом
08:56
Мамалига” поблизу сполученням «Івано-Франківськ – Долина» марки Мерседес
м. Долина, ІваноБенц Спрінтер. На момент ДТП в автобусі перебувало 10
Франківська область пасажирів.

21

02.10.2018
21:45

На вул. Рожкова, у
м. Дніпро,
Дніпропетровська
обл.

22

03.10.2018,
13:05

На просп. Гагаріна у
м. Харкові

Водій автобусу МЕРСЕДЕС БЕНС 312DПЕ не впорався з
керуванням, внаслідок чого ТЗ виїхав на узбіччя та
перекинувся декілька раз. Під час ДТП автобус
використовувався
для
власних
потреб.
(Дніпропетровська обл.)
Водій легкового автомобіля ФОРД ФІЄСТА внаслідок
недотримання бокового інтервалу рух допустив зіткнення з

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 Не з вини

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 Не з вини

В результаті ДТП
невстановлений
пішохід від отриманих
травм помер у лікарні

1-1-0 Не з вини

У результаті
пошкоджено 17
автобусів (порізано
шини).

1-0-0
Надзвичайна
подія

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

У результаті ДТП
водій ВАЗ 21015 –
загинув на місці дтп, 7
пасажирів
мікроавтобуса
«Мерседес Бенс
Спрінтер» отримали
травми

1-1-7 Не з вини

Водій загинув на
місті ДТП, 1 пасажир
отримав травми.

1-1-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

23

04.10.2018
07:40

На вул. Троїцькій в
м. Миколаїв

автобусом ATAMAN A09306 водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за приміським маршрутом №1155
«Харків – Бабаї»
Водій автобусу Мерседес Бенц Спрінтер, здійснюючи
перевезення пасажирів за маршуртом № 43, не впорався
з керуванням та допутсив зіткнення із стоячим
вантажним автомобілем Сканія

13 пасажирів
автобуса отримали
тілесні ушкодження

1-0-13 З вини

Транспортні засоби
отримали механічні
пошкодження

1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій та 2 пасажири
легкового автомобіля
отримали тілесні
ушкодження

1-0-3 Не з вини

Міський електричний транспорт

1

27.09.2018
07:25

2

03.10.2018
06:45

3

03.10.2018,
07:42

4

03.10.2018
17:50

5

04.10.2018
05:18

Водій тролейбусу Тролза, виконуючи перевезення 40
пасажирів за міським маршрутом № 20 «ст.м.
Московський проспект – 602 мікрорайон» не
На вул. Загородній в
розрахувавши безпечної дистанції руху здійснив
м. Харків
зіткнення з рухаючимся у попутньому напрямку
легковим автомобілем Хюндай Гетз який загальмував
на червоний сигнал світлофора
Водій легкового автомобіля ДЕУ МАТІС, здійснив наїзд на
На вул. Олени Теліги стоячий тролейбус Богдан Т90110, який зупинився на
в м. Київ
зупинці для посадки, висадки пасажирів (в салоні 16
чоловік, не постраждали).
На перехрестті вул
Молодогвардійська –
вул. Хорватська у
напрямку вул.
Під час руху трамвайного вагону типу «Т-3», сталося
Любарського у м.
зіткнення з вантажним автомобілем «MAN».
Дніпро,
Дніпропетровська
область
Водій тролейбуса ЗиУ-9, рухаючись по вул. Київська в
напрямку центра міста по маршруту № 5-А„Гідропарк По вул. Київська
Богунія”, в салоні тролейбуса знаходилось близько 20
навпроти зупинки
пасажирів, під’їжджаючи до зупинки відбувся відрив
Кінотеатр «Україна»
щічки лівого струмоприймача, який впав на лобове
у м. Житомир
скло легкового автомобіля Лексус-350, який рухався по
лівій смузі руху.
Водій легкового автомобіля Ауді-80, знаходячись в стані
алкогольного сп'яніння не надав перевагу у русі та допустив
На вул. Академіка
зіткнення з рухаючимся у зустрічному напрямку трамваєм
Павлова в м. Харків
ТАТРА-Т3, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Новожанове – ст.м.

Героїв Праці - Гідропарк»

6

04.10.2018
08:45

На вул. Шевченка
в м. Харків

Водій легкового автомобіля УАЗ-2452В при повороті
направо не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
трамваєм ТАТРА-Т3, водій якого здійснював перевезення
30 пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська Новожанове».

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Затримка поїзду
склала 39 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Травмовано сторонню
особу

1-0-1
Аварія

Залізничний транспорт
1

2

27.09.2018
13:47

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків

27.09.2018
14:59

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

3

27.09.2018
08:03

4

27.09.2018
18:20

5

28.09.2018
18:42

6

28.09.2018
17:45

Поїзд №6689 Харків - Красноград (ЕР2Р №354) відправився
із затримкою на 39 хв. через виклик працівників поліції до 4го вагону по причині висадки 2-х безбілетних пасажирів.
Поїзд №798 Запоріжжя - Харків (ЧС7 №186 ТЧ-2 Харків,)
травмував стороннього чоловіка, який лежав в між колії,
навпроти вхідного сигналу «Н», на сигнали великої гучності
не реагував. Потерпілого з травмою голови та переломом
ноги госпіталізовано до міської лікарні м. Вільнянськ.
Затримка поїзда №798 склала 23 хв.

Відправився поїзд о
Поїзд №2691 (ВЛ11м/6 №484 ТЧ-3) зупинився на 1163 км
09.13 із затримкою на
ПК3 через пробуксовування, з вимогою допоміжного
1 год. 10 хв. По впливу
локомотива. Зі ст. Федорівка о 08.31 надано допоміжний
затримано поїзд №85
локомотив ВЛ11м/6 №653 ТЧ-3
на 1 год. 08 хв.
Поїзд №766 Херсон – Київ (2Т10УТ №0032) на 118 км ПК1
допустив наїзд на велику рогату худобу. Пошкоджено
Регіональна філія
локомотив, машиніст запросив допоміжний. Зі ст. Новий Буг По впливу затримано
«Одеська залізниця», о 19.00 надано допоміжний локомотив (2Т10УТ №0071) від поїзд №2279 на 2 год.
ДН-4 Херсон
поїзда №2418. Проведено розмін локомотива. Відправився
32 хв.
поїзд з іншим локомотивом (2Т10УТ №0071) із затримкою
на 2 год. 22 хв.
Чергова по вокзалу Самар отримала інформацію про
Регіональна філія
замінування поїзда №104 Київ – Маріуполь (ЧС4 №186) на 8
«Південно-Західна
колії. Поїзд затримано, пасажирів евакуйовано. Після огляду Затримка поїзда на 01
залізниця», ДН-1 Київ, складу поїзда вибухових предметів не знайдено. О 20.40
год. 53 хв.
ст. Київ-Пасажирський надано дозвіл на посадку пасажирів. Поїзд відправлено о
20.49 із затримкою на 1 год. 53 хв.
Регіональна філія
Поїзд №2642 (ВЛ80с №2348) на регульованому переїзді 81
«Одеська залізниця», км без чергового працівника при справно працюючих Постраждалі відсутні
ДН-3 Знам’янка,
пристроях переїзної сигналізації зіткнувся з автомобілем
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

1-0-0
Інцидент

1-0-0 Інше

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

одноколійний перегін
Седнівка – Бобринець

7

8

9

10

11

12

КАМАЗ

Під час руху поїзда №18 Ужгород – Харків (ЧС8 №028,), в
складі з двома локомотивами ЧС2 в холодному стані та 10
пас. вагонів, на вхідних стрілках ТЧМ помітив спалах на
Регіональна філія
контактній мережі і короткочасне пропадання електроенергії.
28.09.2018
«Південно-Західна
Затримка поїзда на 02
Поїзд зупинився на 370 км. Після огляду виявлено піднятий
22:38
залізниця», ДН-4
год. 25 хв.
струмоприймач на локомотиві ЧС2 №460 (3 рух. од.) під
Коростень, ст. Радулин
кутом 45º. ТЧМ запросив працівників ЕЧ для ув’язування
струмоприймача. О 01.00 після ув’язки поїзд відправився із
затримкою на 2 год. 25 хв.
Машиніст поїзда №3602 (ЧМЕ3 №5381) при швидкості 30
Регіональна філія
км/год на 918 км ПК4 застосував екстрене гальмування для Поїзд затримано на 1
«Одеська залізниця», попередження наїзду на сторонню особу. Наїзд попередити год. 09 хв. По впливу
29.09.2018
ДН-2 ім. Т. Шевченка, не вдалося – травмовано (ампутовано п’ятку лівої ноги)
затримано поїзди:
05:14
перегін ім. Т.
жінку мешканку м. Черкаси. Постраждалу каретою швидкої №6004 на 1 год. 07 хв.,
Шевченка – Сміла
допомоги доставлено у лікарню м. Сміла. Повідомлено:
№6064 на 24 хв.
швидку допомогу, поліцію, НОРВ.
Машиніст поїзда №9505 (2Т10УТ №0028) на 83 км ПК9
Регіональна філія
Поїзд затримано на 1
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на
29.09.2018
«Одеська залізниця»,
год. 08 хв. По впливу
людину (лежав в колії). Після огляду ТЧМ виявив чоловіка
04:20
ДН-4 Херсон, перегін
затримано поїзд №121
під поїздом з травмою голови. Потерпілого госпіталізовано.
Долинська – Згода
на 34 хв.
О 05.28 поїзд відправлено із затримкою на 1 год. 08 хв.
Під час виїзду локомотивів ТЕМ2ум №113 та ТЕМ2м №107
Регіональна філія
за групою вагонів на колію №4 допущено проїзд
29.09.2018, «Одеська залізниця», забороняючого показання сигналу М5 з послідуючим
Схід вагонів
06:40
ДН-1 Одеса, ст.
сходженням локомотива ТЕМ2ум №113 на скидальному
Ксенієве
стрілочному переводі №5 (на балансі колієвласника) усіма
колісними парами.
Регіональна філія
«Південна залізниця», Поїзд №723 Харків – Київ (НRCS2 №007) на 15 км ПК1
Поїзд №723
30.09.2018,
ДН-2 Харків, перегін смертельно травмував сторонню жінку. Відправився о 13.37
відправився із
13:30
Нова-Баварія – роз’їзд із затримкою на 7 хв.
затримкою на 7 хв.
10 км
Регіональна філія
При прямуванні господарчого поїзда №8502 (ВЛ11 №134,
Пошкоджено
«Придніпровська
ТЧ-2 Кривий Ріг, КМС №273 ст. Запоріжжя-Ліве, ст.
контрольно28.09.2018,
залізниця», ДН-2
формування – Кривий Ріг-Західний, ст. призначення – габаритний пристрій.
22:25
Кривий Ріг,
Запоріжжя-Ліве, 902 т, 88 осей) на 95 км ПК1 пошкоджено
Затримок поїздів
одноколійний перегін контрольно-габаритний пристрій. Затримок поїздів немає.
немає

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування).

1-0-0 Інцидент

Пост примикання 93
км – Нікополь

13

14

29.09.2018
06:30

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

30.09.2018
21:06,

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Верхівцеве –
Вільногірськ

01.10.2018,
01.39

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль,
перегін Тернопіль –
Бірки Великі

16

01.10.2018,
01.51

17

01.10.2018

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ,
перегін Основа –
Тернове
Регіональна філія

15

О 06.40 до начальника варти надійшла інформація від
стрільців, про те що стрілець. знаходиться між коліями №19 і
№18 Сортувального парку біля напіввагону №63101257 з
травмою голови. О 07.00 потерпілого працівника доставлено
до травмпункту міської клінічної лікарні №11. Після надання
первинної медичної допомоги о 08.30 направлено до обласної
лікарні на машині швидкої допомоги. Характер травм:
відмічається лінійний перелом кісток зводу черепа (лобної та
теменої) з імовірним переходом основи черепа. (Інформацію
передано до ЦРБ від ЦУО 30.09.2018 о 19.07).
За повідомленням машиніста поїзда № 63 Огийко сигнальна
установка №3 хибно сигналізує забороняючим показанням,
сигнальна установка №1 згасла. Оглядом працівників ШЧ
виявлено відкриту невідомими особами релейну шафу
сигнальної установки №1 та крадіжку 24 приладів СЦБ та
пошкодження 17 плат. О 00.50 відновлено роботу сигнальної
установки №3 та пристроїв АЛСН від сигнальної установки
№1. З 00.50 діє телеграма на відновлення роботи пристроїв С
Доповнення: О 03.55 роботу пристроїв СЦБ відновлено
повністю ЦБ сигнальної установки №1.

Поїзд №3802 (ВЛ80к №122) зупинився через відсутність
напруги у контактній мережі. Рух парних поїздів
здійснюється по непарній колії за телефонними засобами
зв’язку. Причина: обрив несучого тросу між опорами №166
та №168. О 04.41 напругу відновлено

Поїзд №9301 (ВЛ82м №088) зупинився на 9 км через
несправність локомотива (несправність тягового двигуна) з
вимогою о 02.45 допоміжного локомотива.
Поїзд №2491 (ВЛ80к №699) зупинився на вихідних стрілках

Травмовано стрільця 4
розряду

1-0-1 Інше.
Виробничий
травматизм

Затримано поїзди:
№69 на 26 хв., №63 на
18 хв., №79 на 18 хв.,
№91 на 13 хв., №6041
на 15 хв., №2831 на 36
хв., №2065 на 22 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда
№3802 склала 3 год. 47
хв. По впливу
затримано поїзди:
№108 на 42 хв., №81
на 41 хв., №25 на 36
хв., №29 на 19 хв.,
№143 на 15 хв., №748
на 10 хв., №26 на 04
хв., №70 на 04 хв.,
№6202 на 1 год. 20 хв.
Поїзд з допоміжним
локомотивом
відправився о 04.50 із
затримкою на 2 год. 59
хв.
Затримка поїзда на 04

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
1-0-0 Інцидент

03:31

«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Носівка

01.10.2018
12:08

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
перегін Корсунь –
Городище

19

01.10.2018
14:55

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Бережесть – Словечно

20

01.10.2018
12:55

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

21

01.10.2018
18:55

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

18

із-за спрацювання автогальм. Після проведеного огляду год. 25 хв. По впливу
поїзда виявлено обрив контргайки повітророзподільника у 7 з затримано поїзди: №73
голови поїзда вагоні №95711982 (УЗ, вантаж – пшениця). на 07 хв., №775 на 22
Несправність частково усунуто силами ТЧМ. О 04.13 поїзд хв., №6901 на 07 хв.,
відправився. О 04.39 зупинився на ст. Кобижчі через
№7691 на 07 хв.,
повторне спрацювання автогальм. Оглядом ТЧМ виявлено
№6903 на 15 хв.,
сильний витік повітря у вищевказаному вагоні та запросили
№3002 на 28 хв.
працівника ВЧД-5. Працівник який прибув на місце не зміг
усунути несправність та замовив відчеплення вагона. О 08.13
після відчеплення вагона та пропуску поїзда №47, поїзд
№2491 відправлено із загальною затримкою на 4 год. 25 хв.
Поїзд №1812Д (ВЛ80с №469 ТЧ-2 Подільськ) зупинився на Затримка поїзда на 02
144 км ПК5 через пошкодження струмоприймача год. 12 хв. По впливу
локомотива. ТЧМ запросив працівників ЕЧК для ув’язування затримано поїзди: №70
струмоприймача. О 14.20 після ув’язки поїзд відправився із на 40 хв., №3006 на 50
затримкою на 2 год. 12 хв.
хв.
Поїзд №4402 (2ТЕ10У №143) на переїзді 180 км (з черговим
працівником) при справно працюючій світловій та звуковій
сигналізації рухаючись по парній колії здійснив зіткнення із
вантажним автомобілем МАЗ. Внаслідок чого автотранспорт
відкинуло на непарну колію з порушенням габариту, водій
Водій вантажного
загинув на місці, локомотив зійшов з рейок першими двома
автомобіля від
колісними парами. Комісія в складі ПАТ «УЗ» та
отриманих травм
регіональної філії «ПЗз» виїхала на місце події. О 18.37
загинув на місці
відновний поїзд прибув на місце події. Непарну колію
пригоди
відкрито для руху поїздів о 21.25 зі швидкістю не більше 25
км/год. Локомотив встановлено на рейки о 23.00. Після
огляду парної колії в місці зіткнення рух відкрито в 00.50 зі
швидкістю не більше 25 км/год на 180 км ПК3-4.
Поїзд №6306 Червоноград – Ковель (з локомотивом М62
№1361 ТЧ-7) прибув на станцію о 18.38, згідно розкладу. О
18.55 машиніст запросив допоміжний локомотив через Затримка поїзда на 01
несправності тепловоза. Надано допоміжний локомотив
год. 19 хв.
2ТЕ10М №2449 ТЧ-7,. Відправився поїзд №6306 о 19.58 із
затримкою на 1 год. 19 хв.
Затримка поїзда на 00
Поїзд №1470 (ВЛ80 №1810, ТЧ-1 Львів) смертельно
год. 55 хв. По впливу
травмував стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,
затримано поїзд
швидку допомогу. Відправився о 19.50 із затримкою на 55 хв.
№9310 на 40 хв.

1-0-0 Інцидент

1-1-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

22

01.10.2018
21:05

23

01.10.2018
22:07

24

02.10.2018
05:30

25

02.10.2018
00:45

26

02.10.2018
07:12

27

02.10.2018
10:27

28

02.10.2018
15:37

29

02.10.2018

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Покотилівка – Мерефа.

Поїзд № 6529 Харків – Лозова (ЕР2 №327) на 792 км ПК4
травмував стороннього чоловіка, віком 55 – 60 років.
Потерпілого госпіталізовано. Відправився поїзд о 22.00 із
затримкою на 55 хв.
Поїзд №775 Харків – Київ (ТЕП70 №154) на непарній колії в
Регіональна філія
межах зупиночної платформи «Газове» допустив наїзд на
«Південна залізниця», сторонню особу. Поїзд затримано на 1 год. 53 хв. За
ДН-3 Суми, перегін
попередньою інформацією працівниками поліції було
Мерчик – Максимівка знайдено потерпілого стороннього чоловіка, від госпіталізації
відмовився.
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕЗ
Регіональна філія
№5309, з подавання 1 навантаженого вагону (власності
«Придніпровська
«ЦТЛ», вантаж – вугілля), вагоном вперед, на коліях
залізниця», ДН-3
Вантажного двору станції допущено сходження з рейок
Запоріжжя, ст.
вагона – двома колісними парами першого візка за
Мелітополь
напрямком руху.
По доповіді ДСП ст. Гродівка на пульті «ЧДК» сигналізує
хибну зайнятість сигнальна установка №6. По доповіді
машиніста поїзда №3554 сигнальна установка №8 сигналізує
червоним вогнем. Оглядом ШНС Головко виявив на
Регіональна філія
сигнальній установці №6 розбиті лінзи, світлофільтри та
«Донецька залізниця»,
лампи червоного, жовтого та зеленого вогню, зламаний
ДН-2 Лиман
гвинтовий замок та відкриту релейну шафу, з якої викрадено
прилади: АМШ2-620 (1шт), АМШ2-1230 (2шт), СОБС-2А
(1шт), ПОБС-3А (1шт), РОБС (1шт). Повідомлено: поліція,
ВОХР.
Поїзд №6105 Одноробівка - Золочів (ЧМЕ3 №2993). При
Регіональна філія
відправленні ТЧМ повідомив про неможливість слідування з
«Південна залізниця»,
поїздом через несправність локомотива. Зі ст. Залютине
ДН-2 Харків
надано тепловоз ЧМЕ3 №7321
Електропоїздом №6236 Слов’янськ – Ізюм (ЕР2т №7112) при
Регіональна філія
відправленні з 2 колії травмовано сторонню жінку.
«Донецька залізниця»,
Повідомлено: швидка допомога, поліція. Потерпілу
ДН-2 Лиман
госпіталізовано.
Регіональна філія
Поїздом №737 Запоріжжя – Київ (ЧС4 №052) на 103 км ПК7
«Південно-Західна
смертельно травмовано невідому жінку. Повідомлено:
залізниця», ДН-2
швидка допомога, поліція. Поїзд затримано на 10 хв.
Козятин
Регіональна філія
Поїзд №6574 Вадим – Миколаїв-Вантажний (Д1 №738/775)

Затримка поїзда на 00
год. 55 хв.

1-0-1 Аварія

Затримка поїзда на 01
год. 53 хв. По впливу
затримано поїзд №123
на 29 хв.

1-0-1 Аварія

Сходження з рейок
вагона

1-0-0 Аварія

Затримано поїзди:
№3554 на 35 хв.,
№6158 на 5 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано на 2
год. 18 хв. По впливу
затримано поїзд
№6163 на 31 хв

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

Смертельно

1-1-0 Аварія

19:38

«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон.

02.10.2018
19:43

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

31

02.10.2018
16:07

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг.

32

02.10.2018
11:20

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Букине

03.10.2018,
11:55

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

30

33

34

03.10.2018
19:25

35

03.10.2018
21:50

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
перегін Оратів –
Монастирище
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-5 Ужгород, ст.
Мукачево

на 184 км ПК1 застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на людину. Наїзду попередити не вдалося
смертельно травмовано стороннього чоловіка. Затримано
поїзд на 56 хв.
Поїзд №1461 (2ТЕ116 №1318А/1470А) зупинився на 4 км
ПК1 через спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ виявлено схід
одного вагона №67905687 (УЗ) 1-й візок, друга колісна пара,
права сторона. О 20.42 надано наказ відновного поїзда ВП-7
для виїзду на місце події. Ремонти вагона: ДР – 11.10.2010,
ВЧД Попасна; КР – 29.08.2015, філія «Дарницький ВРЗ»; ПР3 – 01.10.2018, ВЧДР Запоріжжя-Ліве (несправність люка).
Неможливість дачі та отримання блокувальних сигналів між
ст. Красний Шахтар та Мусіївка, відсутній міжстанційний,
постанційний, службовий зв′язок, ТУ-ТС на дільниці
Красний Шахтар – Мусіївка, зв′язок з ДНЦ-2. О 16.37
наказом №37 ДНЦ-2 Гутман закрито дію напівавтоматичного
блокування. О 20.15 оглядом працівників ШЧ на 56 км ПК1
виявлено викопану невідомими особами траншею вздовж
кабельної траси та вирваний кабель (тимчасовий) марки
ТПП-20х2 – 30 метрів. О 20.55 несправність усунуто..

травмовано сторонню
особу

За повідомленням пасажирів біля посту ЕЦ виявлено іржаву
гранату. Безпеці руху не загрожує
Під час накопичення на колії №27 Сортувального парку
групи вагонів призначенням ст. Чорноморська виявлено
висипання вантажу з вагона №53226189 (зерновоз, УЗ).
Причина:
вихід
тяги
штурвалу
із
зачеплення
розвантажувально люка. Станом на 19.30 вантаж (кукурудза)
перевантажується у справний вагон №95754057
Поїзд №6298 Козятин – Христинівка (Д1 №689/704 РПЧ-5
Христинівка, РПЧМ-5 Панський) зупинився на 122 км ПК1
через несправність карданного вала, о 19.40 запросив
допоміжний локомотив. Допоміжний локомотив (ЧМЕ3
№6981, ТЧМ-6 Мурзак) надано із ст. Оратів.
Поїздом №108 Ужгород – Одеса (ЧС2 №625) під час
прибуття на 1 колію смертельно травмовано стороннього
чоловіка, який кинувся під поїзд.

Схід вагона

1-0-0 Аварія
(Схід вагона)

Затримано поїзд
№2718 на 1 год. 20 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримки поїздів не
має

1-0-0 Втручання
в діяльність

Вантаж (кукурудза)
перевантажується у
справний вагон
№95754057

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6298
затримано на 1 год. 16
хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно
травмовано
стороннього чоловіка
Поїзд затримано на 1

1-1-0 Аварія

год. 01 хв..

36

04.10.2018
07:21

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне

Поїзд №6342 Сарни – Здолбунів зупинився на зупиночній
платформі «Басів-Кут» на 229 км ПК10 з вимогою пожежної
машини через пожежу в тепловозі секція «Б». Повідомлено:
ДСНС, швидку допомогу. О 08.30 пожежу ліквідовано
силами ДСНС.

Травмованих немає.

1-0-0 Аварія
(Пожежа)

