Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 29.03.2018 по 05.04.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
8
0
11
1
19
1

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:
ВСЬОГО

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
1
0
3
0
0
0
4
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
5
15
20
Травмовано
0
0
0
0
Травмовано
6
2
0
8
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
4

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
6
11
6

Травмовано
0
5
5

0
6

0
0

0
0

3
20

0
6

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
29.03.2018
11:20

1

2

29.03.2018
08:15

Місце скоєння
подій
На автодорозі
Українка – Київ, не
доїжджаючи до
повороту на
Старообухівську
дорогу 1,5 км, в
сторону Києва,
Київська області
На 24 км
Гостомельського шосе
автодороги Ковель –

Травмовано

8

1

0

1

0

2

2
11

0
1

2
4

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автомобіля ДЕУ-Ланос не впорався з керуванням,
виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-Галаз, водій якого
виконував перевезення 19 пасажирів на маршруті
загального користування №313 «м. Київ – м. Українка»,
рухався в сторону м. Києва
Водій автомобіля ХОНДА CR-V не впорався з керуванням
та допустив дотикове зіткнення з автобусом БОГДАН А091, який рухався за міжміським маршутом №389 «станція

Наслідки подій
В наслідок ДТП водій
автомобіля ЛАНОС
загинув на місті ДТП,
4 пасажира автобусу
отримали травми.

Попередня
причина
пригоди

1-1-4 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини

29.03.2018
14:45
3

4

5

29.03.2018
22:15

29.03.2018
19:30

31.03.2018
07:52
6

31.03.2018
17:00
7

31.03.2018
12:32
8

9

02.04.2018
08:40

Київ, Київська
області
На пр-ті Петра
Григоренка,
у м. Харкові

метро «Академмістечко» – смт. Гостомель» з 23
пасажирами.
Водій легкового автомобіля ДЕУ-ЛАНОС внаслідок
порушення правил маневрування, скоїв зіткнення з
автобусом РУТА-20, водій якого рухався без пасажирів та
здійснював регулярні перевезення за міським маршрутом №
18е «ст.м. «Палац Спорту» – 28-й мікрорайон»
В р-ні перехрестя вул. Водій
автомобіля
ОПЕЛЬ
ВИВАРО
внаслідок
Даргомижського та
недодержання бокового інтервалу скоїв зіткнення з
вул. Тімірязєва
автобусом БАЗ-А079.14, водій якого рухався без пасажирів
у м. Харкові
не за маршрутом (в гараж).
На 301 км. + 700 м., Водій вантажного автомобіля ДАФ, цистерна не
а/д М-18 «Харків –
безпечний вантаж газ, не впорався з керуванням, та
Сімферопіль»,
допустив наїзд на стоячий вантажний автомобіль ДАФЗапорізької області 95
На автодорозі Т-2512, Водій легкового автомобіля БМВ-320 виїхав на зустрічну
другий кілометр від
смугу руху, де здійснив зіткнення з автобусом Рута, який
с.м.т Замглай,
рухався у зустрічному напрямку при здійсненні перевезень
Ріпкинського р-ну,
18 пасажирів на маршруті загального користування
Чернігівської області «Чернігів – Замглай»
На вул. Балакірєва
Водій легкового автомобіля МЕРСЕДЕС-БЕНС, рухаючись
у м. Харкові
заднім ходом, внаслідок порушення правил маневрування
скоїв наїзд на стоячий без пасажирів автобус I-ВАН A07A22, водій якого здійснював регулярні перевезення за
міським маршрутом № 277е «пров. Балакірєва (лікарня
швидкої невідкладної допомоги) – вул. Євгена Котляра
(Південний вокзал)»
На пр. Центральний, Водій автобуса РУТА 20, рухаючись по проспекту
у м. Миколаїв
Центральному, не дотримався безпечної дистанції та
допустив зіткнення з легковим автомобілем ХУНДАЙСАНТА-ФЕ. Водій автобуса здійснював перевезення
десяти пасажирів по регулярному міському автобусному
маршруту загального користування № 16
На пр. Соборному,
Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер-312, здійснюючи
у м. Запоріжжі
перевезення 14 пасажирів за міським маршрутом № 78,
допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїздну
частину дороги не встановленому для цього місці

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 З вини

Пасажирка автобусу
отримала травми
1-0-1 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини

В наслідок ДТП 2
пасажира автобусу
отримали травми

Пішохід отримав
травми

1-0-2 З вини

1-0-1 Не з вини

01.04.2018
05:00
10

02.04.2018
17:53

На вул. Полтавський
Шлях,
у м. Харкові

02.04.2018
15:00

На автодорозі Р-37,
«Енергодар –
Мелітополь –
Бердянськ»,
поблизу с.
Луночарське
Запорізької області
На вул. Шевченко
у м. Харкові

11

12

13

03.04.2018
10:00

04.04.2018
10:10
14

04.04.2018
15:55
15

16

На кільці вулиць
Чумацької- МазепиРуської,
у м. Тернополі

03.04.2018
20:40

Водій легкового автомобіля таксі Шевроле-Авео,
, здійснюючи перевезення 1 пасажира, не надав переваги
у русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем
Рено-Меган

Пасажир автомобіля
таксі, та пасажир
автомобіля РеноМеган отримали
травми
Водій легкового автомобіля Чері-Тіго, рухаючись заднім Постраждалі відсутні
ходом, порушив правила маневрування, допустив зіткнення
з автобусом MAН-NL202, водій якого здійснював
перевезення
40
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним маршрутом № 1592 «Харків –
Пісочин»
Водій вантажного автомобіля ДАФ, здійснюючи Постраждалі відсутні
вантажні перевезення не безпечного вантажу (диз/бенз.
паливо), не впорався з керуванням та допустив
перекидання автомобіля, в наслідок чого відбувся не
значний витік палива через клапана

Водій легкового автомобіля Додж не дотримався Постраждалі відсутні
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом І-Ван-А07А-30, водій якого здійснював
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 241
На перехресті вул.
Водій автобуса БОГДАН-А092.02, здійснюючи перевезення 3 пасажири автобусу
Пирогова та вул.
18 пасажирів за міським маршрутом №32А «Сабарів –
отримали тілесні
Келецька
Залізничний вокзал», застосував екстрене гальмування
ушкодження
в м. Вінниця
уникаючи зіткнення з легковим автомобілем Део-Ланос,
водій якого здійснив маневр розвороту безпосередньо перед
автобусом. в результаті чого в салоні автобуса сталося
падіння пасажирів
На а/д М-06, “Київ — Водій
вантажного
автомобіля
Вольво-FM400HP, Постраждалі відсутні
Чоп” - 760км + 100 м., не дотримавшись безпечної швидкості руху, допустив
Закарпатська області з`їзд та перекидання автомобіля в кювет. Не безпечний
вантаж газ вуглеводневий скраплений 21.000кг клас
2(2.1).
На Т-19-13, а/д Ромни Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи перевезення 13 1 пасажир автобуса
- Липова Долина пасажирів за міжобласним маршрутом «Полтаваотримав травми
Тростянець –
Конотоп» в наслідок незадовільних погодних умов, не
Мезенівка,
впорався з керуванням, з'їхав з дороги у кювет та

1-0-2 З вини
1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-3 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

Сумська області
03.04.2018
07:30
17

04.04.2018
20:12
18

31.03.2018
12:15
19

перекинувся на правий бік

На вул. Передовій
в м. Дніпро

На зупинці громадського транспорту після посадки та Постраждалі відсутні
висадки пасажирів із за пошкодженого дорожнього
покриття водій автобуса СПВ-Рута, водій
якого
здійснював перевезення 22 пасажирів за регулярним
міським маршрутом № 23, заднім колесом потрапив в
яму внаслідок чого було пошкоджено кран ГБО
На пр-т Московському Водій легкового автомобіля ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТІ Постраждалі відсутні
в м. Харків
внаслідок порушення правил маневрування допустив
зіткнення з автобусом БОГДАН А092 водій якого
здійснював регулярні перевезення 10 пасажирів за
міським маршрутом № 49е «вул. Світла – ст.м. «Завод
імені Малишева»
На вул. Зеленій біля
Водій тролейбуса Шкода 14ТР інв. № 593, здійснюючи
В наслідок ДТП 6
ДСК
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 24 «вул.
пасажирів автобуса
у м. Львові
Шота Руставелі - пр. Червоної Калини», не впорався з
отримали травми
керуванням та допустив зіткнення з автобусом БАЗ, який
стояв у заторі попереду, виконуючи перевезення 20
пасажирів за маршрутом № 40 «ТЦ АШАН - Виники»

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-6 Не з вини

Міський електричний транспорт

1

27.03.2018
15:30

30.03.2018
23:25
2

31.03.2018
12:15
3

На вул. Шевченка у м. Водій трамвая Татра-Т3 здійснюючи перевезення 10
Пішохід отримав
Маріуполі Донецької пасажирів за міським маршрутом № 1 здійснив наїзд на
травму та був
області
пішохода який раптово вийшов на проїзжджу частину доставлений до лікарні
дороги у невстановленому для цього місці
На площі Захисників Водій легкового автомобіля Мазда 6, не надав переваги у Постраждалі відсутні
України в м. Харків
русі та допустив зіткнення з трамваєм ТАТРА-Т3
(Харківська обл.)., водій якого здійснював перевезення 2
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська Новожанове».
На вул. Зеленій біля Водій тролейбуса Шкода 14ТР, здійснюючи перевезення
В наслідок ДТП
ДСК
7 пасажирів за міським маршрутом № 24 «вул. Шота 6 пасажирів автобуса
у м. Львові
Руставелі - пр. Червоної Калини», не впорався з
отримали травми
керуванням та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-079,
який стояв у заторі попереду, виконуючи перевезення 20
пасажирів за маршрутом № 40 «ТЦ АШАН - Виники»

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-6 З вини

4

03.04.2018
13:55

На вул. Гвардійців Широнінців
у м. Харкові

Водій трамвая Татра-Т3, здійснюючи перевезення 35
Пішохід отримав
пасажирів зі міським маршрутом № 26, здійснив наїзд на
травму та був
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину доставлений до лікарні
дороги у невстановленому для цього місці

1-0-1 Не з вини

Залізничний транспорт

1

2

3

4

5

29.03.2018
09:25

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Дарниця, непарна
сортувальна система

29.03.2018,
13:35

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми, ст. СумиТоварна

29.03.2018
16:46

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль, ст.
Зборів

29.03.2018
17:15

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми, ст. Суми,
під’їзна колія Сумська
філія ПРАТ «КиївДніпровського
МППЗТ»

Під час виконання маневрової роботи з подавання
навантаженого (вагоном вперед) локомотивом ТЧМ в кривій
ділянці колії №35 допущено сходження вагону першим
візком двома колісними парами. Колія та локомотив на
балансі колієвласника

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Березівка – Раухівка

Поїзд №8605
затримано на 2 год. 03
хв. По впливу
Поїзд зупинився на 1216 км ПК5 через несправність двигуна
затримано поїзди:
(обрив шатуна, пошкодження блоку картеру) з вимогою
№1481 на 2 год. 00 хв.,
допоміжного локомотива. Поїзд з допоміжним локомотивом
№2315 на 2 год. 1 хв.,
ЧМЕ3 №3147 відправився о 18.13
№2735 на 1 год. 50 хв.,
№2741 на 1 год. 40 хв.,
№1609 на 2 год. 20 хв.

29.03.2018,
16:10

Під час виконання маневрової роботи з розпуску групи
вагонів за гостряками стрілочного переводу №23 допущено
сходження порожнього вагона 1 візком. Вагон встановлено
на рейки о 12.30 за допомогою автомобільного крану ЕЧ-6
За повідомленням на 60 км ПК9 (колія №І) з правого боку від
колії знайдено підозрілий предмет (перчатки з начинкою).
Працівниками вибухотехнічної служби у перчатках виявлено
гранату РГН-1 та 2 саморобні гранати ВОГИ-17м. О 14.20
вибухонебезпечні предмети вивезено у безпечне місце для
знешкодження.
Поїзд застосував екстрене гальмування для попередження
наїзду на людину. Наїзд попередити не вдалось – травмовано
стороннього чоловіка (ампутація нижньої кінцівки).
Повідомлено: поліція, швидка допомога. Особа та обставини
з’ясовуються

Сходження
порожнього вагона 1
візком

1-0-0 Аварія

Затримок поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Травмовано сторонню
особу Поїзд №2747
затримано на 7хв.

1-0-1 Аварія

Допущено сходження
вагону першим візком
двома колісними
парами

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

6

29.03.2018,
20:44

7

30.03.2018
06.15

8

9

30.03.2018
10:52

30.03.2018
18:30

30.03.2018
19:40
10

13

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ, ст.
Есхар
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

31.03.2018
00:20

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

31.03.2018
02:53

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ

31.03.2018,
15:46

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Веселинове

11

12

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, перегін
Горохівка – Грейгове

Машиніст поїзда №2284 повідомив ДСП ст. Горохівка про
травмування помічника машиніста (травма п’яти правої
ноги через провал половиці секції А тепловоза в районі вала
заднього редуктора). На ст. Грейгове викликано швидку
медичну допомогу, помічника машиніста змінено.

Травмування
помічника машиніста
Поїзд №2284
затримано на 40 хв.

Допущено сходження
першої по ходу
колісної пари
тепловоза
Поїзд Варшава – Київ на 872 км ПК5 застосував екстрене Затримка поїзда склала
гальмування для попередження наїзду на людину. Наїзд
17 хв
попередити не вдалось – смертельно травмовано стороннього
чоловіка. Затримка поїзда склала 17 хв
Під’їзна колія. При виїзді із під’їзної колії маневрового
Сходження з рейок
ЧМЕ3 допущено сходження з рейок однієї колісної пари
однієї колісної пари
локомотива. Колія на балансі колієвласника.
локомотива
При заїзді на 16 підкранову колію ПАТ Новопокровський
ЖБК допущено сходження першої по ходу колісної пари
тепловоза ЧМЕ3 Під’їзна колія на балансі колієвласника.

При прямуванні поїзда №226 Бердянськ-Київ на 130 км ПК67 допущено зіткнення з автомобілем УАЗ-451, що знаходився
на колії.
Водія та пасажирів в автомобілі не було.
Травмованих немає. Скарг від працівників залізниці та
пасажирів не надходило. Водій намагався переїхати колію у
не встановленому місці, у наслідок чого автомобіль застряг
на колії. Проводяться відновлювальні робот
Поїзд №81 Київ – Ужгород на 1079 км допустив наїзд на
автомобільну покришку, яка лежала на колії. Зупинився на
1080 км ПК2 о 00.22 через розчеплення гальмівних рукавів
між вагонами 3-4 та 7-8 внаслідок хаотичного руху покришки
під рухомим складом.
Поїзд №132 Львів – Харків на 48 км в межах пасажирської
платформи здійснив наїзд на камінь, що лежав на колії.
Виникли незначні пошкодження головного наметільника.
Поїзд зупинився із застосуванням екстреного гальмування
для попередження наїзду на сторонню людину. Наїзд
уникнути не вдалося, смертельно травмовано жінку віком 4045 років. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу

О 19.58 перегін
закрито для руху.
Поїзд №226
затримано.

По впливу затримано
поїзд №105 на 14 хв
Після усунення
несправності
відправився о 00.35 з
затримкою на 20 хв..
Відправився о 02.55 з
затримкою на 02 хв
Смертельно
травмовано жінку.
Поїзд затримано на 1
год. 04 хв.

1-0-1 Інше
Нещасний
випадок на
виробництві
1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

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

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія

14

15

16

17

31.03.2018,
18:5519:01
01.04.2018
08:30

01.04.2018
10.10

01.04.2018
20:28

01.04.2018
21:30
18

02.04.2018,
02:05

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
перегін роз'їзд 882 км роз'їзд 887 км
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне перегін
Кам’яниця – Верба
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава ст.
Карлівка.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин ст. Миронівка
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне ст.
Костопіль
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ

19

20

21

02.04.2018
17:10
02.04.2018,
16:27

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, ст. Сколе
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, ст. Глухів

Машиніст поїзда на 885 км ПК5 при швидкості 30 км/год
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на
деревину (сосна, довжиною 150 см та діаметром 30 см), що
лежала в середині колії паралельно рейкам, зупинився на 885
км ПК5. Унаслідок наїзду виник ковзний удар нижньої
частини наметільника по верхній частині деревини
Поїзд на 91 км ПК5 застосував екстрене гальмування для
попередження наїзду на людину – смертельно травмовано
невідомого чоловіка.

Поїзд №8859
затримано на 06 хв.
Поїзд затримано на 42
хв.

Поїзд Київ – Костянтинівка застосував екстрене гальмування
для попередження наїзду на людину – травмовано сторонню
жінку

Поїзд затримано на 17
хв.

Поїздом Київ – Черкаси смертельно травмовано стороннього
чоловіка.

Поїзд затримано
на 16 хв

Поїздом Удрицьк – Здолбунів на 3 приймально-відправній
колії біля пасажирської платформи травмовано сторонню
жінку. Потерпілу жительку с. Пісків Костопільського району,
швидкою допомогою госпіталізовано в Костопільську
районну лікарню
Чергова по будинку відпочинку локомотивних бригад
побачила як до будинку відпочинку зайшов з окровавленим
обличчям та у багнюці 1986 р.н., помічник машиніста
електровоза. На запит, що сталося він не міг відповісти.
Викликано швидку медичну допомогу та наряд поліції.
Приїхавши о 02.45 лікар швидкої допомоги констатував
смерть потерпілого. Ймовірна причина побиття сторонніми
особами
Поїзд Ужгород – Харків травмував сторонню особу чоловічої
статі. Викликано швидку допомогу, травмованого доставлено
у Сколівську району лікарню.
Між 2 та 3 колією на відстані 5 м від перехідного настилу
(напроти вокзалу) працівником виявлено боєприпаси (1 шт. граната РГД-5)

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія
Виробничий
травматизм
1-1-0 Втручання
в діяльність.
Виробничий
травматизм
Поїзд №1488
затримано на 14 хв.

1-0-1 Аварія

Постраждалі відсутні
1-0-0 Втручання
в діяльність

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, 55 км
ПК5 перегону
Широкий –
Берестовеньки
03.04.2018, Регіональна
філія
16.10
«Придніпровська
залізниця»,
ДН-1
Дніпро.
ст.
НижньодніпровськВузол
03.04.2018,
Регіональна філія
11.40
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
03.04.2018
06:50
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23

24

25

03.04.2018,
17.10

26

04.04.2018
08:30

27

04.04.2018
11:46
04.04.2018
14:50

28

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Знам’янка
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне

Поїзд застосував екстрене гальмування для попередження
наїзду, який уникнути не вдалося, смертельно травмовано
стороннього чоловіка. Викликано поліцію, швидку допомогу.

Смертельно
травмовано сторонню
особу

Під час розформування групи з 15 навантажених вагонів
(вантаж - вугілля) електровозом ВЛ8 з колії №5 парку «Г» на
колію №15 парку «Б», на стрілці №9 допущено сходження
вагону №58067174 - усіма колісними парами та вагону
№56645476 - однією колісною парою.

Постраждалі відсутні

виробничий підрозділ «Київська залізнична автобаза»
регіональної
філії
«Південно-Західна
залізниця».
Травмований водій при виконанні робіт на стоянці
автомобілів Київської залізничної автобази під час
демонтажу заднього зовнішнього колеса з вантажного
напівпричепа МАЗ-93866 стався розрив корда пневматичної
шини, у наслідок чого колесом травмовано голову водія
Макаренка Ю.А. Машиною швидкої допомоги водій
доставлений в інститут нейрохірургії ім. Академіка А.П.
Ромоданова НАМН України
Під час розпуску з сортувальної гіркі відчепу з 4 вагонів на
вільну колію №6 Сортувального парку допущено сходження
останнього вагону за напрямком руху (Білорусія, вантаж –
дизельне паливо) - однією колісною парою.
Оглядачем вагонів Полтавського ГЗК при огляді вагонів в
сортувальному парку виявлено в порожньому вагоні пакет з
предметами, схожими на бойові гранати.
По доповіді ДСП ст. Болград Балтажи на 218 км ПК1 поїздом
№8751 (тепловоз смертельно травмовано людину.

Виробничий
травматизм

Під час виїзду з під’їзної колії №16а ПП «Радивилів-Віктал»
локомотива ЧМЕ3 з одним навантаженим вагоном за 19 м до
передніх стиків рамних рейок стрілочного переводу №49
стався схід перших 4 колісних пар локомотива з лівої
сторони в кривій радіусом 150 м з провалом коліс в середину
колії. Колія на балансі колієвласника, останній квартальний

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-1 Інше

Втрати вантажу немає.
О 18.48 задіяно
відновний поїзд ст.
Знам’янка..
Постраждалі відсутні
Смертельно
травмовано сторонню
особу
Схід на підприємстві

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

1-0-0 Інцидент

04.04.2018
17:46
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30

31

04.04.2018
20:41

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ

05.04.2018
05:40

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне

25.03.2018
20:10

Бердянський морський
торговельний порт,
причал - № 6, Обитічна
коса, середній
чорноморський сейнер
Одеська обл., м.
Чорноморськ, площа
Праці,
6.
ДП
«Морський
торговельний
порт
«Чорноморськ»,
3-й
термінал,
відкритий
майданчик складу №8
(територія
ТОВ
«Трансгрейтермінал»),
розташований у 20 км.
на північ від м. Одеса

1

31.03.2018
10:27

2

13

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

03.04.2018
13:00

Акваторія
Ізмаїльського
морського порту

огляд проводився 16.03.2018.
На 5 колії, на якій знаходиться під накопиченням 39 вагонів, Травмовано сторонню
травмовано електричним струмом невідомого підлітка на
особу
вигляд 13-15 років, який піднявся на дах вагона-зерновоза.
Автомобілем швидкої допомоги потерпілого госпіталізовано
в лікарню м. Славута
Поїзд №6928 Київ – Ніжин зупинився на 2 колії через Затримка поїзда склала
заклинювання редуктора у вагоні №66212. О 20.47
1 год. 09 хв.
відправився та о 21.00 прибув на ст. Київ-Деміївський, заявив
відчеплення вагонів №66212, 55903.
Поїзд №3003 на 119 км ПК4 застосував екстрене
Поїзд затримано
гальмування, попереджуючи наїзд на два пікетних стовпчики
на 19 хв.
і щит зеленого кольору, які знаходились на колії. Наїзд
попередити не вдалося. Пошкоджень рухомого складу немає
Морський та річковий транспорт
У супроводі прикордонного вельботу «ВБ – 59»,
морської охорони Державної прикордонної служби України,
було ошвартовано судно СЧС «Норд»(прапор – Росія, порт
приписки – Керч, екіпаж – 10 чоловік), яке було затримано
біля Обитічної коси
За інформацією, яку отримано електронною поштою о
12 год. 24 хв. 31.03.2018 за підписом начальника Служби
пожежної та техногенної безпеки Іллічівської філії ДП
«Адміністрація морських портів України» Терзі Д. С. та
начальника відомчої команди пожежної охорони №1 Бондаря
В. П.: О 10 год. 27 хв. 31.03.2018 на відкритому майданчику
складу №8, 3-го терміналу ДП «Морський торговельний порт
«Чорноморськ»,
відбулося
загоряння
гідравлічного
трубопроводу у середині підйомної стріли автовишки (МАН
державний № ВН 4069 АТ, водій Лайтер В.Л.), що належить
фізичній особі - підприємцю Фролову В.В. Попередня
причина загоряння - проведення вогневих робіт. О 10 год. 43
хв. 31.03.2018 пожежу було ліквідовано
О 13 год. 00 хв. 03.04.2018 на акваторії Ізмаїльського
морського порту за 400 м до початку причалу № 1 було
виявлено предмет, схожий на міну. Код надзвичайної
ситуації - 10270. До оточення території та охорони місця

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 До відома

Потерпілих та
впливу на роботу
інших галузей
господарської
діяльності,
пошкодження
навколишнього
природного
середовища - немає.

1-0-0 До відома

Постраждалі відсутні

1-0-0 До відому

04.04.2018
17:40
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Місце події: 59
км р. Дунай

виявлення невідомого предмету було залучено співробітників
державного
пожежно-рятувального
загону
№
3,
прикордонної служби м. Ізмаїл, Ізмаїльського морського
прикордонного загону, служби експлуатації та служби
морської
безпеки
Ізмаїльської
філії
ДП «Адміністрація морських портів України
Міну
закріплено
спеціальними
засобами
для
недопущення її подальшого переміщення.
Потерпілих та впливу на роботу інших галузей
господарської діяльності немає.
О 17 год. 40 хв. 04.04.2018 на 59 км р. Дунай було
виявлено плавучу міну. Код надзвичайної ситуації – 40000
(міна плавуча). Потерпілих немає. Морський підхідний канал
гирло «Бистре» закрито для руху суден. Для ліквідації
надзвичайної ситуації залучено ДСНС. Роботи з ліквідації
тривають. Інформація щодо проведення робіт, локалізації чи
ліквідації надзвичайної ситуації та інформація щодо
керівника штабу по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
відсутня.

В.о. заступника начальник Управління
організації безпеки, розслідування аварій та подій

Постраждалі відсутні

1-0-0 До відому

О.О. Гончар

