Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 01.03.2018 по 07.03.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
15
1
15
2
30
3

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:
ВСЬОГО

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
3
0
3
0
0
0
6
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
10
12
22
Травмовано
0
0
0
0
Травмовано
0
2
0
2
Травмовано
0

2
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
2

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
7
1
6
1

Травмовано
0
5
5

0
1

0
0

0
0

14
21

0
1

0
5

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

1

Дата і час
скоєння
подій

28.02.2018
18:50

2

01.03.2018
01:10

3

01.03.2018
09:25

Місце скоєння
подій
В с.Іванівка,
Теребовлянського р-н.
Тернопільської
області
В с. Олександрівка,
Вознесенський район
Миколаївська
область
На перехресті пр-ту.
Московському та вул.

Травмовано

6

0

0

1

0

0

1 (аварійна ситуація)
8

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса Фольцваген-LT46, здійснюючи перевезення
пасажирів за маршрутом «Тернопіль-Хоростків» допустив
наїзд на пішохода який знаходився на проїзній частині
дороги не встановленому місці
При сильному снігопаді в умовах недостатньої
видимості водій автобуса Ванхул-915, здійснюючи
перевезення 28 пасажирів за міжміським маршрутом
«Київ - Каланчак», невпорався з керуванням та з`їхав у
кювет
Водій легкового автомобіля Дача-Логан не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій

Наслідки подій
Пішохід отримав
травми

Попередня
причина
пригоди

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Шевченка у м.
Харкові
На вул. Проскури у
м. Харкові

4

5

01.03.2018
17:00

01.03.2018
12:15

У с. Руська Поляна,
Черкаського району,
Черкаської обл.
У с. Страдч,
Яворівського р-ну.,
Львівська обл.

6

28.02.2018
12:50

7

01.03.2018
15:08

На 86 км а/д 06 «Київ
– Чоп», Житомирська
обл.

01.03.2018
15:45

На вул. Ватрука, у м.
Житомирі

8

02.03.2018
12:00
9

На вул. Єдності
в м. Марганець,
Дніпропетровська
обл.

якого здійснював перевезення пасажирівза приміським
внутрішньообласним маршрутом № 1168 «ХарківСолоніцівка»
Водій
автобуса
БОГДАН-А091.02,
здійснюючи Постраждалі відсутні
перевезення 25 пасажирів за міським маршрутом № 278
«вул. Астрономічна – Південний вокзал», знаходячись
на зупинці громадського транспорту не впевнився в
безпечності дій, та відчинивши водійські двері автобуса,
внаслідок чого спричинив зіткнення з легковим
автомобілем СУБАРУ-ФОРЕСТЕР, який рухався
зпоряд
Водій автобуса Богдан-А092.02, здійснюючи перевезення
Пішохід отримав
10 пасажирів за приміським внутрішньообласним
травми
маршрутом № 162 «Червона Слобода – Руська Поляна»,
в умовах слизької дороги не врахував дорожню
обстановку та допустив наїзд на пішоход
Водій вантажного автомобіля Вольво-FM-450 об’їжджаючи 2 пасажири автобуса
нерухомий транспортний засіб, не врахував дорожньої
отримали травми
обстановки, не дотримався дистанції та інтервалу руху
допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.24, водій якого
здійснював перевезення 12 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом № 125
Водій мікроавтобуса Мерседес-Бенц-208Д недотримав Постраждалі відсутні
безпечної дистанції руху та допустив наїзд на стоячий на
узбіччі автобус МАН, водій якого здійснював перевезення
12 пасажирів за міжнародним маршрутом «Прага – Київ»
Водій тролейбуса ЗІУ-9Б, здійснюючи перевезення 1 Постраждалі відсутні
пасажира за міським марушрутом № 2 «Богунія-ВокзалСмолянка», не надав переваги урусі та допустив дотичне
зіткнення з автобусом РУТА-25, водій якого рухався без
пасажирів не за маршрутом
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2104, не дотримався Постраждалі відсутні
безпечної дистанції руху допустив зіткнення з автобусом
БАЗ, водій якого здійснюючи перевезення 4 пасажирі за
регулярним міським маршрутом «Кільцевий Б», та
зупинився перед пішохідним переходом, з метою
пропустити пішоходів.

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0
Неризидент

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

01.03.2018
19:30
10

02.03.2018
08:20
11

01.03.2018
11:20
12

02.03.2018
06:20
13

01.03.2018
18:30
14

01.03.2018
19:30
15

16

01.03.2018
22:57

На вул. Калиновій у
м. Дніпрі

Водій
автобусу
Фольцваген-ЛТ-35,
здійснюючи
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом №37
після зупинки для посадки та висадки пасажирів не
переконався в безпеці руху розпочав рух та допустив
наїзд на пішохода, яка раптово впала під автобус.
На 5 км + 450 м а/д Водій автобуса ПАЗ, здійснюючи перевеення 24
Житомир-Сквира,
пасажирів за маршрутом «Новоївницьке-Житомир», не
Житомирської обл. вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню
обстановку на слизкій ділянці дороги допустив
зіткнення з легковими автомобілями Рено-Меган та Ваз2106, які зупинились на червоний сигнал світлофора, а
водій легкового автомобіля БМВ скоїів зіткнення з
автобусом ПАЗ.
На проспекті
Водій легкового автомобіля ПЕЖО, не витримав безпечну
Перемоги у м. Києві дистанцію та швидкість руху та допустив зіткнення з
автобусом
Богдан-А091,
водій
якого
здійснював
перевезення 19 пасажирів за маршрутом № 201, який від
удару здійснив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц
Євростар.
На 18 км. Брест –
Водій атвобуса МАЗ 107467 здійснюючи перевезення
Литовського шосе, пасажирів за маршрутом № 37, виконуючи маневр
Київська обл.
розвороту допустив зіткнення з автобусом МерседесБенц-Спрінтер, водій якого здійснював перевезення 2
пасажирів за регулярним спеціальним маршрутом, та
рухався в зустрічному напрямку.
На вул.Охтирській у Водій легкового автомобіля Джилі-MK, здійснюючи маневр
м.Сумах
повороту ліворуч, не переконався в безпечності та допустив
попутне зіткнення з автобусос Рута-25, водій якого
здійснював перевезення 4 пасажирів за міським маршрутом
№5
На вул. Гвардійців Водій автобуса Неоплан-216-SHD, здійснюючи рух
Широнінців у м.
заднім ходом не впевнився в безпечності маневру, та
Харкові
допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А-079.14, водій
якого здійснював перевезення 6 пасажирів за міським
маршрутом № 55 «м/н Північна Салтівка – пр-т
Перемоги», та виконував посадку/висадку пасажирів
На вул.
Водій автобуса РУТА-25-ПЕ, рухаючись без пасажирів
Цілиноградській в м. не за маршрутом, не дотримав бокового інтервалу руху

Пішохід отримав
травми
1-0-1 З вини
Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини

Водій та 2 пасажири
автобуса Мерседес
отримали тілесні
ушкодження

1-0-3 З вини

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

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Харків
01.03.2018
07:16
17

03.03.2018
10:30

На перехресті пр-ту
Академіка Павлова
та пр-ту Ювілейного
в м. Харків
На вул. Калинівська
в м. Чернівці

18

03.03.2018
13:00
19

03.03.2018
19:40
20

03.03.2018
21:10
21

22

23

04.03.2018
12:30
(Київського
часу)
04.03.2018
15:10

м. Київ, проспект
Крсмонавта
Комарова, 1.

Біля зупинки
громадського
транспорту
«Барвінок», у с.
Червона Слобода,
Черкаського р-ну,
Черкаської обл.
На вул. Миру, у м.
Харкові

допустив зіткнення з легковим автомобілем ДЕУЛАНОС
Водій автобуса БАЗ А079.14, який рухався без пасажирів
з автопарку на маршрут № 78 «Майдан Конституції –
ТРЦ «АШАН»», не витримав безпечної дистанції руху та
допустив зіткнення з легковим автомобілем ДЕО
ЛАНОС.
Водій автобуса Мерседес Бенц, здійснюючи перевезення
15 пасажирів по міжобласному автобусному маршруті
загального користування «Городенка – Чернівці»,
допустив наїзд на пішохода, яка переходила дорогу на
нерегульованому пішохідному переході.
Водій вантажногго автомобіля ГАЗ 3302, не впорався з
керуванням транспортним засобом та допустив наїзд на
перешкоду, в результаті чого легковий автомобіль Тойота
Корола, та автобус Богдан А-09202, водій якого здійснював
перевезення 14 пасажирів за міським маршрутом № 151,
здійснии зіткнення з вантажним автомобілем ГАЗ.
Водій автомобіля Нісан не впорався з керуванням, виїхав на
смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення з автобусом
Богдан, який рухався в зустрічному напрямку по маршруту
№115 (1 пасажир).

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
Пішохід отримала
травми
1-0-1 З вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля загинув на
місті ДТП, пасажир
автобусу отримав
травми.

Водій автобуса I-ВАН A07A1-30, здійснюючи регулярні Постраждалі відсутні
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 262е
«вул. Зубарєва – ст.м. «Тракторний завод», не впорався з
керуванням, та допустив наїзд на припаркований
легковий автомобіль ФОРД ФІЄСТА.
На 72 км автодороги Водій автобусу
НЕОПЛАН N216-SND, здійснюючи
Другий водій
Е-105, м-2
перевезення 20 пасажирів за міжнародним маршрутом
автобуса від
Московська обл.,
«Чернівці – Москва», під час об`їзду не впорався з
отриманих травм
Російська Федерація керуванням та допустив бокове зіткнення зі
загинув на місці
снігоприбиральним автомобілем КамАЗ
пригоди
На
зупинці
«р-н. У м. Полтава на зупинці «Яківці» пасажирка, виходячи з
Пасажирка автобусу
Яківці» у м. Полтава автобусу РУТА, який виконував перевезення 5 пасажирів за отримала травми і була
маршрутом № 33 «Розсошинці – Яківці», підсковзнулася та
госпіталізована.

1-1-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-1-0 З вини на
території іншої
держави
1-0-1 Не з вини

впала, автобус не рухався.
04.03.2018
18:15

24

05.03.2018
07:00
25

04.03.2018
18:55
26

27

05.03.2018
12:00

05.03.2018,
16:20
28

06.03.2018
08:30
29

Перехрестя 24 км
автодороги
М-18
«Харків
–
Сімферополь
–
Алушта – Ялта» та
вул. Героїв Чорнобиля
у
м.
Південне
Харківського
р-ну
Харківської обл
На вул. Шкільній у
с. Мала Кахновка,
Кременчуцького рну., Полтавська обл.

Водій легкового автомобіля ШКОДА ОКТАВІЯ внаслідок
ненадання переваги в русі скоїв зіткнення з автобусом
МЕРСЕДЕС БЕНС OHL 1634, водій якого здійснював
регулярні перевезення 21 пасажира за міжміським
маршрутом «Харків – Дніпро»

Постраждалі відсутні

Водій автобуса Богдан-А092.12, здійснюючи перевезення
18 пасажирів за маршрутом «Кременчук – ГорішніПлавні», не дотримав безпечної дистанції руху та
допустив попутне зіткнення з вантажним автомобілем
ГАЗ-66
На 410 км а/д
Водій легкового автомобіля Рено-Логан не вибрав безпечну
автодороги М-06
швидкість руху, не врахував дорожню обстановку допустив
«Київ - Чоп»,
боковий занос автомобіля з подальшим виїздом на смугу
Рівненська обл.
зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.24, водій якого рухався без пасажирів за міжміським
маршрутом «Радивилів - Рівне ч/з Козин»
На вул. Перемоги, у Водій автобуса Рута-19, здійснючи перевезення 5
м. Запоріжжя
пасажирів за міським маршрутом № 90 допустив наїзд
на припаркований на узбіччі легковий автомобіль
Нісан-Тіада
На вул. 23-го Серпня. Водій легкового автомобіля Інфініті невпорався з
у м. Харкові
керуванням допустив зіткнення з автобусом I-ВАН-A07A22, водій якого здійснював перевезення 7 пасажирів за
міським маршрутом № 282е «ст.м. «Холодна Гора» –
гіпермаркет «Ашан».
Водій автобуса Кароса C954.1360, здійснюючи регулярні
спеціальні перевезення 5 пасажирів за маршрутом
На перехресті вул.
«Хімволокно (завод «Євроголд») – Богунія», не дотримався
Київської
та
вул.
безпечної дистанції руху, не впорався з керуванням та
Покровської
в
м.
допустив попутне зіткнення з автобусом РУТА-25А НОВА,
Житомир.
водій якого здійснбвав перевезення 19 пасажирів за
маршрутом № 30 «Мальованка – Северина Наливайка».

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

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

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 З вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
2 пасажири автобуса
Рута отримали тілесні
ушкодження
1-0-2 З вини

30

06.03.2018
11:00

06.03.2018
18:20
31

01.03.2018
15:45
1

02.03.2018
13:30
2

03.03.2018
07:49
3

03.03.2018
10:05
4

5

6

05.03.2018
17:45

06.03.2018
12:00

На вул. Мазепи в м. Водій легкового автомобіля Фольксваген Кадді не витримав
1 пасажир автобусу
Полтава
безпечної дистанції руху та допустив зіткнення з автобусам Рута отримала тілесні
Рута 25ПЕ, водій якого здійснював перевезення 11
ушкодження
пасажирів за маршрутом № 39, «Огнівка-Левада».
На а/д «Полтава – Водій мікроавтобусу Рено Трафік, не впорався з керуванням
Пасажир
Олександрія»,
виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусу загинув,
поблизу м. Кременчуг автобусом БАЗ А-079, водій якого здійснював перевезення водій мікроавтобусу та
8 пасажирів за приміським маршрутом № 230.
5 пасажирів автобусу
отримали тілесні
ушкодження.
На вул. Ватрука, у м. Водій тролейбуса ЗІУ-9Б, здійснюючи перевезення 1 Постраждалі відсутні
Житомирі
пасажира за міським марушрутом № 2 «Богунія-ВокзалСмолянка», не надав переваги урусі та допустив дотичне
зіткнення з автобусом РУТА-25, водій якого рухався без
пасажирів не за маршрутом
На
вул. Водій тролейбусу ЛАЗ, який рухався без пасажирів не по Постраждалі відсутні
Кооперативній в м. маршруту при об’їзді припаркованих автомобілів обірвав
Харків
натяжний трос який закріплює силовий кабель, внаслідок
чого натяжний трос пошкодив припаркований легковий
автомобіль РЕНО САНДЕРО.
На перехресті вул. Водій легкового автомобіля ДЕО ЛАНОС, внаслідок Постраждалі відсутні
Академіка Павлова та ненадання переваги в русі допустив зіткнення з трамваєм
вул. Солідарності в м. ТАТРА Т6A5 водій якого здійснював перевезення 15
Харків
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська –
Новожанове»
На перехрестя вул. Водій легкового автомобіля Хюндай Туксон, внаслідок Водій та 1 пасажир
Клочківська та вул. ненадання переваги в русі допустив зіткнення з трамваєм легкового автомобіля
Лопанська в м. Харків ТАТРА-Т3, водій якого здійснював перевезення 50 отримали
тілесні
пасажирів за міським маршрутом № 20 «Південний вокзал ушкодження
– пр-т Перемоги»
На пр. Гагаріна у м. Водій трамвая TATРA-T3, здійснюючи перевезення 40 Постраждалі відсутні
Харкові
пасажирів за міським маршрутом №8 «602 мікрорайон РК Одеська» скоїв наїзд на припаркований автомобіль
Ніссан-Кашкай
На перехресті вул. Водій легкового автомобіля ТОЙОТА КАМРІ внаслідок Постраждалі відсутні
Клочківська
та недотримання безпечного інтервалу руху допустив
Соборний узвіз в м. зіткнення з тролейбусом ЛАЗ-Е183, водій якого
Харків
здійснював перевезення 3 пасажирів за міським

1-0-1 Не з вини

1-1-6 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-2 Не з вини
1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

маршрутом № 11 «пр-т. Дзюби – ст.м. Площа Конституції»
Залізничний транспорт

1

2

01.03.2018,
11:07

01.03.2018
18:36

01.03.2018
19:42
3

4

01.03.2018
23:19

02.03.2018
03:06
5

02.03.2018
04:34
6

7

02.03.2018
05:32

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Київ-Петрівка
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль, ст.
Березовиця
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Вільнянськ – Янцеве

Поїздом №2220 (ВЛ80 №224, ТЧМ-9 Коляда) на вхідних
стрілках смертельно травмовано стороннього чоловіка.

Смертельно
травмовано сторонню
особу.

Поїзд №6277 Тернопіль – Заліщики (ДР1А №203/215, РПЧМ- Затримка поїзда склала
2 Марущак) зупинився через технічну несправність та о 19.15
1 год. 54 хв.
запросив допоміжний локомотив, який надано від поїзда
№8856 (ЧМЕ3 №1702, ТЧМ-5).
Поїзд №2215 (ВЛ11 №653, ТЧМ-3, вага 5912 т, 252 осі, Затримано поїзд на 01
формування ст. Ерунаково (З-Сиб.), призначення ст. Сартана)
год. 21 хв.
зупинився на 1084 км ПК6 через спрацювання гальм.
Оглядом виявлено саморозчеплення між 22 та 23 вагонами
№61597209 (РЖД) і №60346556 (РЖД). Зі ст. Вільнянськ о
20.10 надано допоміжний локомотив ВЛ8 №873 для
з’єднання вагонів. О 21.01 поїзд відправлено з перегону із
затримкою на 1 год. 21 хв.
Регіональна філія
Поїзд №792 Київ – Кременчук (ЧС4 №144, ТЧМ-7
Загальна затримка
«Південна залізниця», Зборовський) через несправність локомотива прибув із поїзда склала 1 год. 04
ДН-4 Полтава, ст.
запізненням на 28 хв. та запросив допоміжний. Надано
хв.
Крюків-на-Дніпрі
локомотив ВЛ80Т №1499, ТЧМ-6.
Регіональна філія
Поїзд №25 Одеса – Львів (ВЛ40у №1457-1, ТЧМ-1 ТЧ-1
Загальна затримка
«Південно-Західна
Львів-захід) замовив допоміжний локомотив для виводу поїзда № 25 склала 1
залізниця», ДН-3
поїзда з перегону через несправність електровоза (вийшла з год. 59 хв. По впливу
Жмеринка перегін
ладу акумуляторна батарея). Надано тепловоз (М62 №1709,
затримано поїзди:
Гречани – Чорний
ТЧМ-5) з ст. Гречани. З перегону виведено о 04.41. №2743 на 1 год. 28 хв.,
Острів.
Відправився самостійно о 04.50 із затримкою на 1 год. 59 хв.
№41 на 25 хв., №11 на
23 хв.
Регіональна
філія Поїзд №44 Івано-Франківськ – Київ (ЧС4 №084, ТЧМ-1) Поїзд затримано на 01
«Південно-Західна
прибув із запізненням на 24 хв. та запросив допоміжний
год. 22 хв
залізниця»,
ДН-2 локомотив через несправність компресорів. Надано
Козятин, ст. Славута
допоміжний ВЛ80 №1482 ТЧМ-3. Поїзд відправлено о 05.30 з
затримкою на 1 год. 22 хв.
Регіональна філія
Поїзд №954 Вижниця – Чернівці (ЧМЕ3 №2652 ТЧ-13, ТЧМ- Постраждалі відсутні.
«Львівська залізниця», 5) у складі 2 пасажирських вагони, на нерегульованому Поїзд затримано на 00

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному

8

9

02.03.2018
06:10

02.03.2018
07:10

02.03.2018
07:00
10

11

12

02.03.2018
14:42

03.03.2018
04:21

03.03.2018
08:15
13

14

03.03.2018
11:31

ДН-4 ІваноФранківськ, перегін
Вашківці – Завалля
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
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава

переїзді 8 км (без охорони, не обладнаний сигналізацією)
допустив наїзд на автомобіль Mersedes Vito

год. 36 хв.

Поїздом №6802 Борщагівка-Гребінка (Ед-069, РПЧМ-8) на 61 Травмовано сторонню
км ПК7 травмовано стороннього чоловіка. Потерпілого
особу
забрано в електропоїзд, доставлено на ст. Березань та Затримка поїзда склала
передано працівникам швидкої допомоги.
15 хв.
Поїзд №6072 Фастів Київ (ЕД-9м №062, РПЧМ-8)
Затримка составу
відправлено з затримкою на 1 год. 20 хв. через відсутність
складу.
Поїзд №2854 прибув на колію №12 Рівненського парку. При
огляді о 07.15 комерційними агентами виявлено протікання
вантажу по нижньому зливному пристрою котла цистерни
№74804964, вантаж - масло мінеральне, аварійна картка
№328, ст. навантаження - Рожнятів Львівська зал., станція
призначення – Кохтла Естонська зал. Цистерну виставлено на
спеціалізовану колію №24. Втрата вантажу встановлюється.
Повідомлено всі причетні служби.
Поїздом №6623 Харків-Золочів (ЧС7 №578, ТЧМ) на 2 км
ПК8 травмовано стороннього чоловіка – Повідомлено:
поліція, швидка допомога. Потерпілого госпіталізовано у
лікарню №4 м. Харків з черепно-мозковою травмою..
Поїзд №30 Ужгород – Київ (ЧС8 №026 ТЧМ-1) через
несправність локомотива та заміну на ЧС8 №031 відправився
із запізненням на 1 год. 10 хв.
За повідомленням машиніста поїзда №7003 Святошин –
Клавдієве (ЕР9м №384, РПЧМ-8) на третій станційній колії
сталося відключення напруги в контактній мережі. О 09.05
в.о. ЕЧК-4 виявлено пошкодження сторонніми особами
мачтового роз’єднувача контактної мережі П3, після
усунення несправності електропоїзд №7003 відправився о
09.29 із запізненням на 1 год. 18 хв.
Поїздом №6726 Ромодан – Полтава (ЕПЛ9т №001, РПЧМ)
під час прибуття на станцію травмовано сторонню жінку,
Викликано поліцію та швидку, постраждалу госпіталізовано
до міської лікарні. Поїзд відправився із затримкою на 12 хв.

переїзді

1-0-1
Аварія

1-0-0
Інцидент

Витік вантажу

1-0-0
Аварійна
ситуація (інше)

Травмовано сторонню
особу
Затримка поїзда
№6623 склала 1 год
Поломка локомотива

1-0-1
Аварія

1-0-0
Інцидент

1-0-0
Втручання

Травмовано сторонню
особу

1-0-1
Аварія

15

16

17

04.03.2018
06.10 08.23

Регіональна
філія
«Південна
залізниця»,
ДН-4
Полтава,
дільниця
Полтава-Південна
–
Кобеляки.

04.03.2018
06:58

Поїзд №725 Харків – Київ (HRCS2 №005,
УЗШКМ)
Регіональна
філія зупинився на станції через самовільне опускання
«Південна
струмоприймачів. Відправився із затримкою на 16 хв. Не
залізниця»,
ДН-3 витримка перегінних ходів на дільниці Огульці – Коломак 11
Суми, ст. Огульці.
хв. Зупинка на ст. Коломак для очищення дахового
обладнання від обледеніння з відключенням живлення
контактної мережі – затримка 38 хв.

04.03.2018
14:50

19

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Овруч – Товкачівський

05.03.2018
09:40

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне, ст.
Здолбунів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Бердичів –
Михайленки

05.03.2018
09:10
20

Регіональна
філія
Поїзд №6094 Львів – Здолбунів (ЕР9Т №746, РПЧМ-3)
«Львівська
зупинився через поломку трьох струмоприймачів та обрив
залізниця»,
ДН-1
контактного проводу.
Львів, ст. Красне

02.03.2018
03:06
18

Через відсутність напруги в контактній мережі затримано
Затримано поїзди:
поїзди: №376 на 1 год. 46 хв., №3160 на 2 год. 23 хв., №2617 №376 на 1 год. 46 хв.,
на 1 год. 23 хв., №6530 на 19 хв. Причина: злам кріплення №3160 на 2 год. 23 хв.,
ізолятора на роговому розряднику опори №86 ст. Мала №2617 на 1 год. 23 хв.,
Перещепинська.
№6530 на 19 хв.

Поїзд №2308 (2ТЕ116 №1464 ТЧМ-7) зупинився за
показаннями пристрою АСДКБ «Тривога-2» у локомотиві.
Заміром температури виявлено температуру букси 74є. На ст.
Товкачівський поїзд прибув о 04.54. Склад поїзда закріплено,
локомотив відправлено в депо. Поїзд з локомотивом 2М62
№255Б/297А ТЧМ-7 відправився о 09.45 з затримкою на 3
год. 33 хв.
За повідомленням столяра у складальному цеху ВЧДР-7 у
вагоні №24534984 виявлено заряд до гранатомета РПГ-7.
Вибухонебезпечний предмет забрано об 11.25 працівниками
піротехнічної служби
За повідомленням працівників, на 47км ПК2, під релейною
шафою сигнальної установки №5 виявлено пакунок
невідомого походження. Повідомлено: НПУ, ВОХР, СБУ
О 11.52 після огляду предмета працівниками піротехнічної
служби виявлено пусті коробки та надано дозвіл на рух
поїздів

1-0-0 Інцидент.

1-0-0 Інцидент.
Загальна затримка
поїзда №725 склала 1
год. 05 хв. По впливу
затримано поїзд
№3501 на 1 год. 31 хв
Затримано поїзди:
№6094 на 3 год. 10 хв.,
№120 на 1 год. 48 хв.,
№69 на 1 год. 34 хв.,
№42 на 45 хв., №6095
на 35 хв., №805 на 10
хв., №716 на 8 хв
Затримка поїзда склала
03 год. 33 хв.

1-0-0 Інцидент.

Повідомлено: НПУ,
ВОХР, СБУ

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди:
№793 на 56 хв.,
№6253 на 36 хв.,
№6252 на 43 хв.,
№1248 на 1 год. 48 хв.,
№3402 на 1 год. 40 хв.,
№2930 на 55 хв.,

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

05.03.2018
15:20

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

05.03.2018
15:20

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Харків-Пасажирський
– Покотилівка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
перегін Сотники –
Таганча

21

22

05.03.2018
19:33

23

06.03.2018
00:01
24

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Біляївка – Лихачове.

№2932 на 35 хв.,
№2934 на 45 хв.,
№2862 на 45 хв.,
№1462 на 20 хв.
При виконанні маневрової роботи з подавання 5 порожніх Постраждалі відсутні
зерновозів маневровим локомотивом ЧМЕ3 №5394 ТЧМ-7
(локомотивом
вперед)
на
під’їзну
колію
ВО
«Агротехнологія» (колія на балансі колієвласника) відбулось
сходження локомотиву четвертою колісною парою за
напрямком руху. При виконанні маневрової роботи з
подавання 5 порожніх зерновозів маневровим локомотивом
ЧМЕ3 №5394 ТЧМ-7 (локомотивом вперед) на під’їзну колію
ВО «Агротехнологія» (колія на балансі колієвласника)
відбулось сходження локомотиву четвертою колісною парою
за напрямком руху.
О 16.05 надано наказ на виїзд АПК ВП ст. Знам’янка. О 17.50
локомотив встановлено на рейки за допомогою гідравлічного
обладнання «Хьош». Попередня причиниа: різниця стріл
прогибу в кривій ділянці колії
Поїздом №821 Харків – Запоріжжя (ЄР2Т №7230, ТЧМ) на Травмовано сторонню
786 км ПК5 травмовано стороннього чоловіка. Потерпілого
особу
забрано в електровоз, доставлено на ст. Мерефа де
працівниками швидкої допомоги госпіталізовано
Поїзд №2841 (ВЛ 80С №1674 ТЧ-7 Подільск, ТЧМ-7)
зупинився на 124 км ПК10 за показанням пристрою КТСМ
«Тривога-2» 102 рівень, перша вісь, ліва сторона у 20 з
голови поїзда вагоні №24590861 (Україна, ДР 522 ВЧД ім. Т.
Шевченка 14.06.2014, ПР-1 437 ВЧД Лиман 04.01.2018, код
537 несправність запору дверей). Прибув на ст. Таганча о
20.20. Заміром встановлено: tпов.-4єС, tбукс.+10єС,
tобода+15єС, tматоч+11єС. Працівниками ВЧД надано дозвіл
відправлення вагона
На пульт-табло ДСП ст. Біляївка друга ділянка віддалення
перегону Біляївка – Лихачове показує хибну зайнятість.
Виявлено розукомплектування сторонніми особами 2
дросель-трансформаторів типу ДТ0,2-500 та ДТ0,6-500 на
сигнальній установці №8, вкрадено сигнальні та тягові

Затримка поїзда на 02
год. 28 хв. По впливу
затримано поїзди:
№1605 на 30 хв.,
№2847 на 45 хв.,
№2849 на 20 хв.

Затримано поїзди:
№2304 на 37 хв.,
№4704 на 15 хв., №81
на 3 хв.
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обмотки
Регіональна філія
Поїзд №2802 (ДЕ1 №25 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол, . По впливу затримано
«Придніпровська
ТЧМ-1) зупинився о 06.24 на 174 км ПК2 через збиття планки поїзди: №80 на 1 год.
залізниця», ДН-1
нижньої негабаритності на переїзді 172 км внаслідок
17 хв., №6012 на 24
Дніпро
несправності в локомотиві. Відправився о 08.08 з загальною хв., №6006 на 11 хв.,
затримкою на 1 год. 50 хв
№6008 на 33 хв.,
№6010 на 14 хв.
Регіональна філія
За повідомленням машиніста поїзда №3157 (2М62У
Затримано поїзди
«Львівська
№231А/208Б ТЧ-7 Ковель, ТЧМ-7) біля вихідного світлофору
№3157 на 40 хв.,
залізниця», ДН-3
станції з правої сторони за 3 метра від колії знаходиться
№6055 на 25 хв.,
Рівне
підозрілий предмет, схожий на вибуховий пакет. Рух поїздів
№6304 на 19 хв
припинено. Повідомлено: поліція, ДСНС, СБУ. О 10.12
працівниками ДСНС вибуховий пакет вивезено, рух
відновлено..
Регіональна філія
Поїздом №4704 (резервний локомотив ЧМЕ3т №5948, ТЧМ- Травмовано сторонню
«Південно-Західна
9) на 18 км травмовано хлопчика, віком близько 10-13 років.
особу
залізниця», ДН-1
Потерпілого забрано на локомотив та доставлено на ст. КиївКиїв
Дніпровський, де передано працівникам швидкої допомоги.
Регіональна філія
За повідомленням чергового по вокзалу Павловською на
Мінування
«Одеська залізниця», лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про мінування
ДН-1 Одеса
вокзалу. Працівників вокзалу та пасажирів евакуйовано. О
22.50 після огляду території вокзалу вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено. Роботу вокзалу відновлено.
Затримано поїзди: №106 на 41 хв., №142 на 37 хв., змінено
маршрут приймання поїзду №6257 сполученням Вапнярка –
Одеса
до
пасажирської
платформи
Одеса-Мала.
Повідомлено: поліція, ДСНС, СБУ.
Регіональна філія
Поїзд №3101 (ВЛ80к №095 ТЧМ-3) зупинився через
«Південно-Західна
неприймання Львівською залізницею. О 22.40 машиніст
залізниця», ДН-2
поїзда №856 заявив про висипання вантажу в середині
Козятин
рухомого складу. О 23.15 оглядом локомотивної бригади
висипання вантажу підтверджено у 36 вагоні №58877044
(Україна, філія «СВРЗ» ПАТ «УЗ», вантаж – пісок кварцовий,
ст. відправлення – Грибова Рудня ПЗз, ст. призначення –
Клевань Льв. зал.) з порушенням габариту. О 23.50 зі ст.
Шепетівка надано локомотив ЧМЕ3 №4671 ТЧМ-6
Мациєвський з працівниками ВЧДЕ-3 та ПКО ст. Шепетівка.
О 01.02 поїзд прибув на ст. Славута, 01.15-01.30 відчеплення
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Втручання

1-0-1
Аварія

1-0-0
Втручання

1-0-0
Інцидент

вагона. Після погодження на приймання поїзда на ст.
Здолбунів поїзд відправився о 02.20. Причина випадку –
розрив тяги по різьбі на розвантажувальному люку).
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Морський та річковий транспорт
В період часу з 03 год. 19 хв. по 05 год. 24 хв. 04.03.2018 Постраждалі відсутні
у зв’язку з ремонтними роботами на БМРЕМ (Бердянський Тимчасова відсутність
міський район електричних мереж) на всій території електропостачання не
Бердянського
морського
порту
було
відсутнє
вплинула на
електропостачання. Ремонтні роботи було проведено силами
лоцманські
енергогосподарства м. Бердянськ.
проведення та обробку
О 05 год. 24 хв. 04.03.2018 електропостачання у
суден.
Бердянському морському порті було відновлено.
Маріупольська філія За інформацією, яку отримано електронною поштою о 19 год.
Хворого було
ДП
«Адміністрація 13 хв. 04.03.2018 від змінного диспетчера Маріупольської
госпіталізовано з
морських
портів філії ДП «Адміністрація морських портів України» О 14 год.
підозрою на харчове
України», причал № 7. 00 хв. 04.03.2018 перебуваючи на причалі № 7, капітан
отруєння.
СКМП втратив свідомість.
Херсонський морський
Караван зупинено в
канал, в районі якірної
районі якірної стоянки
стоянки № 366, між За інформацією, яку отримано електронною поштою о 05 год. № 366 між буями № 41
буями № 41 – 45 19 хв. та 06 год. 12 хв. 05.03.2018 від капітана портового
– 45. За інформацією
Буксир
«Євгеній нагляду Херсонської філії ДП «Адміністрація морських
капітана буксиру,
портів
України».
за
підписом
капітана
Херсонського
Яковцев», прапор –
зробити ремонт своїми
Україна, ІМО № - морського порту .О 03 год. 45 хв. 05.03.2018 від лоцманасилами немає
9574250,
порт оператора посту регулювання руху ДП «Адміністрація
можливості.
морських
портів
України»
було
отримано
інформацію
про
те,
приписки – морський
Організувати
що під час лоцманського проведення каравану з двох суден (з
порт «Южний».
самостійний рух
порту Херсон на вихід в море, у буксира вийшов з ладу лівий
каравану в льодових
головний двигун. Вирішується питання про заміну буксиру.
умовах також
неможливо.
Посадка
на мілину
Маріупольськи
О 17 год. 53 хв. 06.03.2018 на профілі 6,6 км
Територія
Бердянської філії ДП
«Адміністрація
морських
портів
України».

й морський порт,
профіль 6,6 км
каналу
Вугільної
гавані

каналу Вугільної гавані порту Маріуполь на
забились кінгстони, судно втратило хід та було
видавлене льодом за червону брівку каналу. Судно
знаходиться на мілині на профілі 6,6 км каналу
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1-0-1
НЕЩАСНИЙ
ВИПАДОК
До відома
Попередня
класифікація
АМП:
з’ясовується
Згідно наказу №
516 - Срьозна
аварія

1-0-0 Попередня
класифікація
Аварійна подія
Згідно наказу №
516 - Срьозна

аварія

вугільної гавані. На борту судна був присутній
лоцман. Для зняття судна з мілини залучено буксири
м. Зв'язок із судном здійснюється через лоцмана та
агента. Осадка носом та кормою: Тн = 6,7 м, Тк = 7,2
м.
Жертв
та
постраждалих,
забруднення
навколишнього середовища немає.Інших суден,
утягнутих до аварійної події немає.Поточні погодні
умови: вітер NE = 8 – 10 м/с, хвилювання 3 бали,
лід. Попередня класифікація АМП: АП - посадка на
мілину. О 23 год. 35 хв. 06.03.2018 судно знято з
мілини, розпочало рух та слідує до місця
призначення

Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

