Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 07.03.2018 по 15.03.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
12
0
9
1
21
1

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
1
0
Не ліцензований
0
0
Не резидент
1
1
ВСЬОГО:
2
1

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:
ВСЬОГО

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
6
0
7
0
0
0
13
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
8
4
12
Травмовано
0
0
0
0
Травмовано
0
2
0
2
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1

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
16
6
13
6

Травмовано
0
7
7

0
3

0
0

0
0

5
21

0
6

0
7

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

08.03.2018
18:00

На
вул.
Вадима
Пугачова,
поблизу
зуп.Оптова
база,
у
м.
Крменчук
Полтавської області
На вул. Дерев′янка
у м. Харкові

08.03.2018
15:30

На вул. Молочної
у м. Харкові

07.03.2018
11:00
1

2

3

Місце скоєння
подій

Травмовано

6

0

0

0

0

0

0
6

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автомобіля ДАФ з напівпричепом цистерною БУРГ
ПАО12-27, р/н ВІ3188ХР (без вантажу), допустив наїзд на
пішохіда, яка рухаючись по слизькій проїжджій частині
вулиці раптово послизнувся та впав між кабіною та
напівпричепом
Під час руху автобуса БАЗ-А079.14, водій якого
здійснював перевезення 4 пасажирів за міським
маршрутом № 33 відпало заднє ліве колесо та допустило
зіткнення з легковим автомобілем Тойота-Камрі
Водій легкового автомобіля Пежо не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

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

1-0-0 Не з вини

09.03.2018
07:20
4

08.03.2018
20:14
5

09.03.2018
13:10

На
вул.Староконстанти
нівське шосе
у м. Хмельницькому
На 17 км + 400 м, а/д
Т-0906, між с.
Цуцилів та с.
Перерісль,
Надвірнянський
району, ІваноФранківської обл.
На вул. Київській
у м. Рівне

6

10.03.2018
09:45
7

8

При виїзді з смт.
Високий
Харківської області

10.03.2018
10:55

На вул. Злуки
у м. Тернополі

10.03.2018
09:20

На вул. Пирогова у
м. Вінниці

9

10

10.03.2018
18:05

На 17 км автодороги
М-11 Львів – Шегині
у с. Бартатів

автобусом
БАЗ-А079.14
водій
якого
здійснював
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 211
Пїд час здійснення перевезень 30 пасажирів за
Пішохід отримав
приміським
внутрішньообласним
маршрутом
травми
«Хмельницький - Терешівці», автобусом Мерседес-Бенц,
сталося відривання заднього лівого колеса, яке
продовжуючи по інерції рух допустило наїзд на пішохода
Водій автобуса Богдан-А092.12, здійснюючи перевезення Пішохід від отриманих
12 пасажирів за приміським маршрутом «Надвірна - Івано- травм загинув на місці
Франківськ», допустив наїзд на пішохода, який рухався по
пригоди
проїжджій частині дороги в попутному напрямку

Водій автобуса БАЗ-А069.21, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 64 (залізничний
вокзал – вул. Рівненська), не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з тролейбусом Шкода-14ТР, водій
якого здійснював перевезення 5 пасажирів за міським
маршрутом № 3 (МОТОТРЕК – залізничний вокзал)
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 7
пасажирів за приміським маршрутом № 1182 «Харків –
Високий» недотримався безпечного інтервалу руху та
допустив дотичне зіткнення з легковим автомобілем
Мазда-3
Водій
легкового
автомобіля
Мерседес-Бенц-213
недотримався безпечного інтервалу руху та допустив
дотичне зіткнення з легковим автомобілем-таксі ШевролеАвео, водій якого рухався без пасажирів
Водій автобуса ПАЗ-32054, здійснюючи перевезення 8
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним
маршрутом «Вінниця – Бохоники», недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з легковим автомобілем Пежо-Експерт після
чого скоїв наїзд на електроопору
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2104 не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з автобусом Сетра-410.03, водій якого здійснював

1-0-1 З вини

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
5 пасажирів автобуса
отримали травми
1-0-5 З вини

Водій легкового
автомобіля від
отриманих травм

1-1-0 Не
резидент

Львівська область
11.03.2018
10:00
11

12.03.2018
09:00
12

11.03.2018
13:00

На перехресті вулиць
МикулинецькоїСтадниковоїОстрозького у
м.Тернополі
На перехрестті вул.
Соборної та
Дорошенка
у м. Рівному
На вул. Чумаченко,
у м. Запоріжжя

13

14

12.03.2018
19:20

13.03.2018
13:45
15

13.03.2018
17:50
16

14.03.2018
11:00
17

На вул. Лермонтова у
м. Кривому Розі,
Дніпропетровської
обл.
На перехресті
вулиць
Шептицького та
Живова
у м. Тернополі
На вул.
Благовіщенській
у м. Харкові

На перехресті вул.
Покровська та вул.
Домбровського
в м. Житомирі

перевезення 7 пасажирів за міжнародним маршрутом «Київ
загинув на місці
– Прага»
пригоди
Водій автобусу ІВЕКО який здійснював перевезення 12 Постраждалі відсутні
пасажирів на міжміському маршруті « Тернопіль –
Ланівці», вїзжаючи на перехрестя вулиць МикулинецькоїСтадникової- Острозького, водій почув хлопок і побачив
дим з під капоту автобуса
Водій автобуса Богдан А-091, здійснюючи перевезення Постраждалі відсутні
30 пасажирів за міським маршрутом № 47 у м. Рівне
«Льонокомбінат-Аеропорт»,
не
вибрав
безпечної
швидкості та інтервалу руху та допустив зіткнення з
легковим автомобілем Форд-Фокус
Водій мікроавтобусу Фольксваген-Транспортер не надав
В наслідок ДТП
переваги у русі та допустив здійснив зіткнення з автобусом
пасажир автобусу
Мерседес-Бенц-Спрінтер, який рухався за маршрутом №
отримала травми.
40А з 18 пасажирами, який продовжив рух та здійснив
зіткнення легковим автомобілем ВАЗ-2170
Водій автобуса Рута-17, здійснюючи перевезення 12
Пішохід отримав
пасажирів за міським маршрутом №203 допустив наїзд на
травми
пішохода, який перетинав проїзну частину дороги в
невстановленому для переходу місці
Водій
легкового
автомобіля (таксі)
ЗАЗ-ВIДA, Постраждалі відсутні
рухаючись без пасажирів ненадав переваги у русі та
допустив зіткнення з вантажним автомобілем РеноМастер
Водій автобуса Сетра-S215UL, здійснюючи перевезення
2 пасажирів за міжміським маршрутом «Харків –
Богодухів», недодержався безпечного бокового інтервалу
допустив наїзд на припаркований легковий автомобіль
ВАЗ-2106, який в свою чергу вдарив припаркований
легковий автомобіль Рено-Меган
Водій автобуса РУТА-23 здійснюючи перевезення 8
пасажирів за приміським маршрутом „Житомир Торчин”, не вибрав безпечної дистанції руху та допустив
бокове зіткнення з припаркованим на узбіччі легковим
автомобілем Мазда-6

1-0-0 Загорання

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

13.03.2018
15:05
18

19

На перехресті вул.
Черняка та вул.
Шухевича
в м. Рівне

13.03.2018
11:35

На автодорозі
Західний під'їзд
до м. Рівного

13.03.2018
17:35

На вул. Тарнавського
в м. Тернополі

20

14.03.2018
13:30

На пр-т Гагаріна
в м. Харкові

21

14.03.2018
17:45
22

23

15.03.2018
08:30

На вул.
Краснодарській
в м. Харкові
На автодорозі Н-13
Львів – Ужгород біля
с. Рудки,
Львівської області

Водій легкового автомобіля Фольцваген-Гольф не витримав
безпечну швидкість та дистанцію руху в результаті чого
допустив наїзд на стоячий легковий автомобіль Ауді-Q5,
який в свою чергу зіткнувся з автобусом БАЗ А-079.14,
водій якого виконував перевезення 10 пасажирів за
маршрутом № 57
Водій вантажного автомобіля МАН-19336, виконуючи
маневр розвороту у невстановленому для цього місці
допустив зіткнення з легковим автомобілем Сітроен,
водій якого рухався в зустрічному напрямку
Водій автобуса БАЗ А079.04, здійснюючи перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 16 «вул.
Винниченка – вул. Київська», виїжджаючи з
посадкового майданчику не врахував дорожньої
обстановки та здійснив зіткнення з легковим
автомобілем ПЕЖО, який рухався в попутному
напрямку
Під час висадки пасажирів на зупинці громадського
транспорту, через власну необережність сталося падіння
пасажира з салону автобуса БОГДАН А09202, водій якого
здійснював регулярні перевезення 25 пасажирів за міським
маршрутом № 115е «ст.м. «Проспект Гагаріна» – вул.
Нестерова»
Водій легкового автомобіля РЕНО ЛОГАН не врахував
дорожню обстановку, не впорався з керуванням та допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював
регулярні перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом
№ 211е «602-й мікрорайон – ул. Власенка»
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення 6
пасажирів за приміським маршрутом № 717, не
впорався з керуванням та допустив перекидання
транспортного засобу на правий бік

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

Пасажир автобуса
отримала тілесні
ушкодження

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
1 пасажир автобуса
отримав травму та
був доставлений до
лікарні

1-0-1 З вини

Міський електричний транспорт

1

07.03.2018
11:40

На вул. Молочна
у м. Харкові

Водій трамвая Татра-Т3, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 6 «602-й Мікрорайон –
Південний вокзал», допустив наїзд на пішохода, який
неочікувано вийшов на трамвайну колію у невстановленому

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

місці

2

3

07.03.2018
11:40

На площі Павлівська
у м. Харкові

07.03.2018
19:00

На вул. Соборної
у м. Рівному

09.03.2018
13:10

На вул. Київській
у м. Рівному

5

6

7

10.03.2018
15:30

На вул.
Валентинівської
у м. Харкові

12.03.2018
07:45

На вул. Іллінська
у м. Сумах

12.03.2018
10:15

На пр-ті Льва Ландау
у м. Харкові

8

12.03.2018
12:04
9

На перехрестті вул.
Дубенської та
Чернишова
у м. Рівному

Водій легкового автомобіля Шкода-Репід не надав переваги Постраждалі відсутні
у русі та допустив зіткнення з трамваєм Tатра-Т3, водій
якого здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 6 «602-й Мікрорайон – Південний вокзал»
Водій тролейбуса Шкода-9Тр, здійснюючи перевезення Постраждалі відсутні
20 пасажирів за міським маршрутом № 2 недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з легковим автомобілем Фольксваген-Кадді
Водій автобуса БАЗ-А069.21, здійснюючи перевезення 10 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 64 (залізничний вокзал
– вул. Рівненська), не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з тролейбусом Шкода-14ТР, водій якого
здійснював перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом
№ 3 (МОТОТРЕК – залізничний вокзал)
Водій тролейбуса Тролза, здійснюючи перевезення 15 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 42 недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з легковим автомобілем Мерседес-Бенц
Водій легкового автомобіля не витримав безпечного Постраждалі відсутні
інтервалу руху допустив дотичне зіткнення з тролейбусом
ЗИУ-9, водій якого здійснював перевезення 35 пасажирів за
міським маршрутом №1 «Прикордонна - Тепличний»
Водій тролейбуса Тролза, здійснюючи перевезення 20 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 31 «ст. м.
Московський
проспект
Північна
Салтівка»,
недотримався безпечної дистанції руху допустив
зіткнення з легковим автомобілем ДАЧІА-ЛОГАН
Водій тролейбуса Шкода- 9Тр, здійснюючи перевезення Постраждалі відсутні
30 пасажирів за міським маршрутом № 7 «Боярка мікрорайон Північний, не дотримався безпечного
інтервалу, не оцінив дорожню обстановку та допустив
наїзд на легковий автомобіль РЕНО-ХУГО, який
рухався попереду та зупинився на заборонний сигнал
світлофора

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

12.03.2018
12:30
10

11

12

На перехрестті вул.
Балакірєва та вул.
Дерев’янко
у м. Харкові

12.03.2018
09:32

На вул.
Старовокзальній,
у м. Києві

13.03.2018
06:50

На розворотному
кільці зупинки
«Автострадна»
м. Запоріжжя
На пр-т
Московському
в м. Харків

14.03.2018
12:20
13

14.03.2018
19:20
14

14.03.2018
20:00

На перехресті вул.
Гольдбергівська та
вул. Москалівська
в м. Харків
На вул. Роганській
в м. Харків

15

16

14.03.2018
09:35

На площі
Космонавтів у м.
Києві

Водій тролейбусу TРОЛЗА, здійснюючи перевезення 6 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 18 «пл. Свободи
(ст.м. Держпром) – Лікарня невідкладної допомоги»
недотримався безпечного бокового інтервалу руху
допустив зіткнення з легковим автомобілем ДАЧАСАНДЕРО
Водій трамвая Татра-Т3, рухаючись без пасажирів за
Пішохід отримав
маршрутом № 15 «Вулиця Старовокзальна – Автогенний
травми
завод» допустив наїзд на пішохода, який рухався в
непередбаченому для переходу місці
Під час руху трамвая Татра-Т-3М, без пасажирів за Постраждалі відсутні
міським маршрутом № 14, відбулось коротке замикання
роз’єднувача заземлення, який знаходиться у кабіні водія у
результаті чого відбулось задимлення кабіни водія
Водій невстановленого легкового автомобіля внаслідок Постраждалі відсутні
порушення правил зупинки і стоянки транспортних засобів
здійснив аварійну ситуацію та допустив зіткнення з
трамваєм ТАТРА-Т3, водій якого здійснював перевезення
20 пасажирів за міським маршрутом № 6 «602-й мікрорайон
– Південний вокзал»
Водій легкового автомобіля ДЕО ЛАНОС, внаслідок Постраждалі відсутні
недодержання бокового інтервалу руху допустив зіткнення
з трамваєм ТАТРА-Т3, водій якого здійснював перевезення
25 пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська –
Новожанове»
Водій тролейбуса ЛАЗ-Е183А1, здійснюючи перевезення Постраждалі відсутні
10 пасажирів за міським маршрутом № 45 «РК «вул. 12го Квітня» – «РК
«вул. Роганська», внаслідок
недодержання дистанції руху допустив зіткнення з
легковим автомобілем ВАЗ-2110
Під час руху тролейбуса К-12.03, водій якого здійснював Постраждалі відсутні
перевезення 29 пасажирів за міським маршрутом № 42
відбулося самозагорання транспортного засобу

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Загорання

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Загоряння

Залізничний транспорт
1

07.03.2018
08.02

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, перегін

Поїзд №6160 Чаплине – Авдіївка (ЕТ2Т №0054) зупинився на
437 км ПК1 запросив допоміжний локомотив з причини
падіння струмоприймача через ожеледицю. Допоміжний

Поїзд № 6160
затримано на 01 год.
03 хв.

1-0-0 Інцидент

Очеретино – Авдіївка

2

3

4

5

6

7

локомотив ЧМЕ3 №2953, надано зі ст. Авдіївка.

Поїзд № 1619
Поїздом №1619 (ВЛ80т №1837, ТЧ-7 Знам’янка) травмовано
затримано на 40 хв. По
07.03.2018
стороннього чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння
впливу затримано
13.43
намагався вчинити самогубство. Каретою швидкої допомоги
поїзди: №2131 на 38
травмованого доставлено в лікарню
хв., №6405 на 9 хв..
На телефон «103» надійшов анонімний дзвінок про
Регіональна філія
мінування будівлі вокзалу станції. Чергова по вокзалу
Затримано поїзди:
«Придніпровська
отримала інформацію від працівників ДСНС. З будівлі
07.03.2018
№6478 на 34 хв.,
залізниця», ДН-2
вокзалу евакуйовано пасажирів, працівників вокзалу.
19:40
№6458 на 30 хв.,
Кривий Ріг, ст. Кривий Повідомлено: поліція, СБУ, швидка допомога. Під час огляду
№2145 на 35 хв.
Ріг
будівлі вибухових пристроїв не виявлено. О 20.35 відновлено
роботу вокзалу.
Поїзд №2325
затримано на перегоні
Регіональна філія
По впливу затримано
Поїздом №2325 (ВЛ11 №654) на 787 км ПК5 смертельно
«Південна залізниця»,
інші поїзди: №73 на 30
08.03.2018,
травмовано сторонню жінку. Повідомлено: поліція, швидка
ДН-2 Харків, перегін
хв., №100 на 31 хв.,
01.11
допомога. Особа та обставини з'ясовуються. О 04.43
Харків-Пасажирський
№6502 на 31 хв.,
машиніст запросив допоміжний локомотив.
– Покотилівка
№6682 на 06 хв.,
№6701 на 2 год.,
№6503 на 2 год. 05 хв.
Регіональна філія
Сигналізує хибна зайнятість першої ділянки наближення
«Одеська залізниця», парного напрямку. О 01.56 по доповіді виявлено крадіжку
08.03.2018,
Затримано поїзд №66
ДН-1 Одеса, перегін
сторонніми особами обмоток з дросель-трансформатора
00:30
на 32 хв.
Роздільна-Сортувальна 2ДТ1-150, пошкоджено дросельні з’єднувачі біля сигнальної
– Кучурган
установки №4
08.03.2018.
Регіональна філія
При подачі вагонами вперед групи з 5 вагонів на під’їзну
Сходженням двох
07.00
«Придніпровська
колію «Запоріжнерудпром» (на балансі ПЧ-14) локомотивом колісних пар першого
залізниця», ДН-3
ТГМ 23Б №3305, ТЧМ, складач поїздів Сарібітян (локомотив
по ходу візка вагона
Запоріжжя ст.
та складач поїздів власності «Запоріжнерудпром»)
№66377177
Передатна
08.03.2018
Регіональна філія
Поїздом №6820 Київ-Яготин (Ер9м №502, РПЧМ-8) Затримка поїзда склала
21.09
«Південно-Західна
смертельно травмовано стороннього чоловіка. Особа та
14 хв.
залізниця», ДН-1 Київ обставини з'ясовуються. Повідомлено: поліція, швидка
перегін Бориспіль –
допомога.
Баришівка на 45 км
ПК1
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Раухівка

1-0-1 Аварія
(травмування).

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

08.03.2018,
23.27
8

09.03.2018
12:24
9

09.03.2018
17:15

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, ст. Львів

10.03.2018
04:41

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

10

11

10.03.2018
14.50
12

11.03.2018
06:48
13

14

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин перегін
Бердичів –
Михайленки на 41 км
ПК1
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст. ОдесаСортувальна

11.03.2018
10:04

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг перегін
Милорадівка –
Кудашівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст.
Передатна
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,

Поїздом №2251 (ВЛ80т
стороннього чоловіка

№1420,

ТЧМ-3)

травмовано Затримка поїзда склала
13 хв. По впливу
затримано поїзди: №29
на 20 хв., №3403 на 16
хв.

Поїзд №3108 (2ЕС5к №071 ТЧМ-1) зупинився на колії №ІІА
перед маршрутним світлофором ЧМ через спрацювання
автогальм у поїзді. Оглядом рухомого складу локомотивною
бригадою та працівниками ВОХР виявлено разобладнання
сторонніми особами чотирьох вагонів (№58559899,
№58537721, №58537143, №58512385): демонтовано важелі
гальмівного обладнання. Після відчеплення вагонів поїзд
відправився із затримкою на 2 год. 17 хв.
За повідомленням чергового по вокзалу на лінію «102»
поступило анонімне повідомлення про мінування вокзалу.
Пасажирів та персонал вокзалу евакуйовано, проводилось
обстеження території вокзалу. О 19.10 вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено, роботу вокзалу відновлено
Поїзд №122 Миколаїв – Київ (ЧС4 №102, ТЧМ-1) зупинився
на вихідній горловині через пропадання напруги в контактній
мережі. Оглядом працівниками ЕЧ-2 виявлено розрив
несучого тросу між опорами №188-186 на перегоні Фастів –
Сорочий Брід. О 07.09 несправність усунено.
Поїздом №2116 (ВЛ8 №1585 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол, ТЧМ-1) на 36
км ПК4 в межах зупиночної платформи Сорокопанівка
травмовано стороннього чоловіка

Затримка поїзда на 02
год. 17 хв.
1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі відсутні.
1-0-0 Втручання
в діяльність
Затримано поїзди:
№122 на 1 год. 51 хв.,
№144 на 1 год. 23 хв.,
№358 на 1 год. 50 хв.,
№6080 на 2 год. 20 хв.
Травмовано сторонню
особу

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування

Поїзд №2476 (2ТЕ116 №1086/1099 ТЧМ-4) на колії №2 Затримка поїзда склала
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
21 хв.
людину. Наїзд попередити не вдалось –(роздроблена стопа
правої ноги).
поїзд №733 Покровськ – Київ (HRCS2 №002, УЗШКМ)
застосував екстрене гальмування, при швидкості 65 км/год,

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд відправився о
10.16 із затримкою на

1-0-1 Аварія
(травмування
1-1-0 Аварія
(смертельне

11.03.2018,
14.30
15

16

17

18

19

ДН-2 ім. Т. Шевченка
на 272 км ПК10 ст.
Цибулеве
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро перегін Діївка
– Сухачівка

для запобігання наїзду на сторонню людину..

15 хв.

Поїзд №9203/9233 (ВЛ8 №1449, ТЧ-1 НижньодніпровськВузол, ТЧМ-1, ВЛ8 №873, ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол,
ТЧМ-1) прямуючи по третій головній колії, біля платформи
175 км, смертельно травмовано сторонню жінку

травмування)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда № 822
склала 41 хв. По
Поїздом №822 Запоріжжя – Харків-Пасажирський (ЕР2
впливу затримано
№7230) на 936 км ПК2 травмовано сторонню жінку віком
поїзди: №6293 на 18
біля 30 років. Потерпілу госпіталізовано
хв., №2216 на 15 хв.,
№2214 на 32 хв
При виконанні маневрової роботи тепловозом ЧМЕ3 №2479 з
осаджування групи 20 вагонів у напрямку непарної гірки на Сходження з рейок двох
стрілочному переводі №26 сталося сходження з рейок двох
порожніх вагонів:
порожніх вагонів: №54040050 - одним візком, №59522585 - №54040050 - одним
одним візком. О 12.32 надано наказ на відправку відновного візком, №59522585 поїзда. О 12.55 ВП прибув на місце події, проводяться
одним візком.
відновні роботи. Вагони встановлено на рейки краном ЕДК50: №54040050 о 14.20, №59522585 о 14.40

12.03.2018
11:59

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
939 км – Лозова

12.03.2018
11:50

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
НижньодніпровськВузол, парк «Б»

12.03.2018,
14:30

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Сірогози, під’їзна
колія Філія
«Сірогозький комбінат
хлібопродуктів» ТОВ
«Нікопольська зернова
компанія» (на балансі
колієвласника)

Під час виконання маневрової роботи тепловозом ТГК2
№7747 власності колієвласника з перестановки трьох
завантажених вагонів на виставочну колію №19 у кривій
радіусом 205 м сталося сходження першої за напрямком руху
колісної пари тепловоза та двох колісних пар першого за
напрямком руху візка вагона №95712725 (вантаж - пшениця).

Сходження з рейок
колісної пари
тепловоза та двох
колісних пар першого
за напрямком руху
візка вагона
№95712725

1-0-0 Аварія

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
ст. Цвіткове

Поїзд №84 Київ – Маріуполь (ЧС4 №192, ТЧ-1 Київ-Пас.)
зупинився на колії №3 за показанням приладу КТСМ
«Тривога-1», 127 рівень) через нагрів п’ятої за напрямком
руху вісі, ліва сторона електровоза. Заміром температур
встановлено: tпов.0ºС, tбукс.+240ºС, tоб.+30ºС, tматч.+200ºС.
Електровоз ЧС4 №192 відчеплено від складу поїзда, надано

Поїзд №84 затримано
на 01 год. 03 хв.

1-0-0 Інцидент

12.03.2018
19:0520:08

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Аварія

20

12.03.2018,
23:45

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, перегін
Новополтавка – Новий
Буг

21

13.03.2018,
00:35

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст. Трояни

22

13.03.2018,
03:37

23

13.03.2018
04:55

13.03.2018
14:28
24

25

14.03.2018
07:55

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Київ-Пасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Мирова – Канцерівка,
Блок пост 142 км –
Блок пост 148 км
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Карапиші –
Ольшаниця
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2

електровоз ВЛ80с №1674
Під час прямування поїзда №6318 (Д1 №717-1/762-3) по
перегону при огляді дизельного приміщення помічником
машиніста у відомому моторному вагоні 762-3 виявлено
завищення рівня мастила у системі змащення дизелю через
Поїзд №6318
потрапляння води з системи охолодження. Через
затримано на 1 год.
неможливість подальшого прямування одним моторним
32хв.
вагоном машиніст замовив допоміжний локомотив на ст.
Новий Буг. Допоміжний локомотив надано зі ст. Долинська в
00.27 (2ТЕ10Ут №0078, ТЧ-8 Миколаїв). Обставини
з’ясовуються..
Поїзд №6842 Бердянськ – Пологи (ЧМЕ3 №4184, ТЧ-4)
зупинився на станції через несправність локомотиву (вибиває
Поїзд №6842
резервний вимикач). В 00.42 машиніст запросив допоміжний
відправився о 01.44 з
локомотив. Допоміжний локомотив надано зі ст. Бердянськ о
запізненням на 01 год.
01.05 (ЧМЕ3 №4607, ТЧ-4). По прибуттю на ст. Трояни та
36 хв..
причеплення допоміжного локомотиву до складу поїзда
№6842 відправився о 01.44 із запізненням на 1 год. 36 хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Поїзд №132 Львів – Харків (ЧС8 №005) на вхідних стрілках
станції травмував стороннього чоловіка років 45.
Потерпілого забрала швидка допомога

Поїзд № 132
затримано на 27 хв

1-0-1 Аварія
(травмування

На системі МСДЦ «Каскад» з'явилась хибна зайнятість
першого наближення по непарній колії б/п 142 км і першого
віддалення по парній колії б/п 142 км. О 05.45 під час огляду
виявлено на с/у №7 перегону к/п 142км - к/п 148км
сторонніми особами відкрито релейну шафу та викрадено всі
прилади СЦБ, пошкоджено плати, пошкоджено монтаж

Затримано поїзд
№3406 на 30 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №2471 (ВЛ80т №1812 ТЧМ-7) на 89 км ПК3 застосував Затримка поїзда склала
екстрене гальмування для попередження наїзду на людину.
13 хв.
Наїзд попередити не вдалось – травмував стороннього
чоловіка. Потерпілого госпіталізовано до міської лікарні.

1-0-1 Аварія
(травмування

Поїздом №2153 (ВЛ10 №1483 ТЧМ-1) на 1484 км ПК7
смертельно травмовано стороннього чоловіка, який кинувся
під 17 вагон з голови поїзда.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

26

14.03.2018
15:00

14.03.2018
19:52

Козятин
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

27

Поїздом №2771 (ВЛ80к №542 ТЧМ-5) на 13 км ПК4
смертельно травмовано стороннього чоловіка.
Поїзд №6521 Вільнянськ – Мелітополь (ЕР1 №249 РПЧМ-3)
зупинився на вхідних стрілках через знаходження
автомобілю «Volkswagen Passat» (державний номер PL
EJ1SA8, на коліях №1 та №3А з порушенням габариту (місце
не обладнано переїздом). За інформацією працівників поліції
водій не впорався із керуванням через перевищення
швидкості руху. О 20.25 автомобіль прибрано, рух поїздів
відновлено. Травмованих немає, пошкоджень інфраструктури
немає. Затримка поїзда склала 36 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)
Легковий автомобіль
не в габариті
1-0-0 Втручання
в діяльність

Морський та річковий транспорт
13.03.2018
19:15
1

2

11.03.2018
17:30

Державне
підприємство
«Маріупольський
морський
торговельний порт»,
причал № 5
Порт Южний причал
№5

При виконанні робіт на плавучому крані, з необережності,
підручним інструментом наніс собі різану рану на руку.
Постраждалого доправлено до місцевої лікарні № 1

Травмовано
працівника

У машинне відділення судна стала поступати вода. Після
закриття кінгстонів вода в МВ перастала поступати. За
допомогою нафтосміттєзбирача «ПС – 323»

Начальник диспетчерського відділу

1-0-1 До відома

1-0-0 До відома

О.О. Гончар

