Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 10.05.2018 по 17.05.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
9
0
4
0
13
0

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовано
16
4
20
Травмовано
0
0
0
0

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
2
0
4
0
0
0
6
0

Травмовано
2
0
0
2

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло

Травмовано

0
0

0
0

0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

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
15
8

Травмовано
0
4

12
0

8
0

4
0

3

0

0

10
25

0
8

0
4

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
09.05.2018
19:15

10.05.2018
14:00
2

Місце скоєння
подій
На вул.
Грушевського,
у м. Ужгороді,
Закарпатської обл.
На пр. Соборному,
у м. Запоріжжі

Травмовано

5

0

0

2

0

1

0
7

0
0

0
1

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса Богдан-А-092.02, здійснюючи перевезення
19 пасажирів за міським маршрутом № 10 на
пішохідному переході допустив наїзд на пішохода з
дитячий візком,
в якому знаходилась дитина
Водій легкового автомобіля Лексус-GX-470 не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив наїзд на
припаркований легковий автомобіль Шевроле-Нубіра, після
чого продовжив рух та скоїв попутне зіткнення з легковим
автомобілем Хундай-Аксцент, який від удару продовжив
некерований рух та допустив попутне зіткнення з автобусом
МАЗ-203085, водій якого здійснював перевезення пасажирів
за міським маршрутом № 72. Легковий автомобіль Лексус-

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Травмовано дитину

1-0-1 З вини

Водій легкового
автомобіля ХундайАксцент та 2 його
пасажири отримали
травими

1-0-3 Не з вини

10.05.2018
18:10
3

11.05.2018
13:15
4

5

6

7

12.05.2018
17:00

14.05.2018
07:45

13.05.2018
15:00
14.05.2018
19:55

8

15.05.2018
06:15
9

10

14.05.2018
22:45

GX-470, продовжив неконтрольований рух за інерцією,
через зруйновану підвіску переднього лівого колеса скоїв
наїзд на припарковані автомобілі Хонда-Акорд, ВАЗ-21124
та Рено-Кенго
На перехресті
Водій автобуса Неоплан-N-316, здійснюючи нерегулярні
Водій легкового
Полтавського Шосе перевезення пасажирів від м. Київ до м. Харкова,
автомобіля Хондата вул. Заводської,
недодержав безпечної дистанції та швидкості руху,
Акорд отримав
у м. Харкові
допустив попутне зіткнення зі стоячими легковими
травми
автомобілями Шевроле-Авео та Хонда-Акорд, водії яких
зупинились на заборонений сигнал світлофора
(червоний)
На вул. Набережна Водій автобуса РУТА 25 СПГ не витримав безпечного Постраждалі відсутні
р. Стрілки
інтервалу та допустив наїзд на автомобіль ШКОДАу м. Суми
ФАБІЯ, що стояв на узбіччі. Автобус здійснював
перевезення 2 пасажирів за регулярним міським
маршрутом №24 «Баранівка-Ринок»
На проспекті
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц не дотримався Постраждалі відсутні
Ювілейному
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
у м. Харкові
автобусом І-Ван Ван, водій якого здійснював перевезення 25
пасажирів за міським маршрутом № 281
На вул. Київській
Водій автобуса РУТА-25, здійснюючи перевезення 18 Постраждалі відсутні
у м. Житомирі
пасажирів за міським маршрутом № 11 «Клосовського –
Паперова фабрика» порушив правила маневрування та
допустив бокове зіткнення з легковим автомобілем БМВ
На вул.
Під час посадки/висадки пасжирів сталось падіння пасажира
Пасажир автобуса
Черняховського,
яка виходила з автобуса БАЗ-2215, водій якого здійснював
отримав травми
у м. Одесі
перевезення 19 пасажирів за міським маршрутом № 242
На вул.
Водій автобуса БАЗ-А079.14, рухаючись без пасажирів за
Водій автобуса
Благовіщенській, у міським маршрутом
№ 238-е «майдан Конституції –
отримав травми
м. Харкові
пр-т Дзюби», не впорався з керуванням та допустив
наїзд на припарковані легкові автомобілі BMВ-X6, KIACіід та Міцубіші-Ланцер
На вул. Паромна, у с. Водій легкового автомобіля ВАЗ-2104 не надав переваги в Постраждалі відсутні
Малодолинське,
русі, не пропустив автомобіль Фольксваген-Каравелла,
Одеської області
який рухався по головній дорозі по вулиці Паромній, і
здійснив з ним зіткнення. Автомобіль ВАЗ-2104 зник з місця
ДТП
Броварський проспект Водій автобусу БАЗ-079.14, здійснював загрузку пасажирів Постраждалі відсутні
станція метро
на рейс по маршруту Київ-Бровари №780. Під час від’їзду

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини
1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини
ДТП з відомчим
транспортом
Надзвичайна
подія 1-0-0

«Лісова»
у м. Києві

15.05.2018
15:30

На вул. Грушевського,
у м. Хотин,
Чернівецької області

15.05.2018
16:00

На пр-т Любові
Малої
у м. Харкові

16.05.2018
10:30

На перехресті вул.
Василя Нікітіна та
вул. Севастопольська
в м. Кропивницький
В с. Конопиця
Львівської області

11

12

13

14

16.05.2018
09:25

17.05.2018
08:25
15

10.05.2018
10:09
1

На 512 км авторороги
М-19 Ковель –
Чернівці – Теребече
поблизу с. Коровія,
Чернівецької області
На перехресті пр-ту.
Незалежності та вул.
Анрі Барбюса,
у м Харкові

від зупинки водій почув тихий хлопок, але не придав цьому
значення. Приблизно через 2-3 км після до нього звернулися
пасажири з повідомленням, що в нього осипається заднє
ліве скло по ходу руху автобуса. З метою забезпечення БР
він пересадив пасажирів на інші місця (в автобусі
знаходилось 12 пасажирів (без стоячих) та обережно
продовжив рух по маршруту, де висадив пасажирів і заїхав
в парк
Під час проведення зварювальних робіт на відкритій
території Колективного підприємство сталося загоряння
двох автобусів марки MAN та ХАЗ 3250
Водій автобуса I-ВАН А07А1-60 здійснюючи регулярні
перевезення 17 пасажирів за міським маршрутом № 303е
«ст.м.
«Наукова»
–
пр-т
Дзюби»,
внаслідок
недотримання дистанції скоїв зіткнення з легковим
автомобілем РЕНО-МЕГАН
Водій автобусу БАЗ-2215 СПГ, здійснюючи перевезення
8 пасажирів за маршрутом № 21, не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з мотоциклом Спарк SP125R21, що рухався по головній дорозі
Водій автобуса ЧАЗ-А079.32, здійснюючи перевезення 21
пасажира за маршрутом «Львів – Нижанковичі», не
витримав безпечної дистанції руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Форд-Транзит
Водій автобуса І-Ван-А0701, здійснюючи перевезення 23
пасажирів за приміським маршрутом Доманове –
Теребече, не впорався з керуванням з’їхав у кювет, де
допустив перекидання транспортного засобу
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Полло не надав
переваги у русі допустив дотичне зіткнення з трамваєм
TАТРA-Т-3, водій якого здійснював перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 12 «Південний вокзал Лісопарк»

Втручання в
діяльність

Вогнем знищено 2
автобуси.
Постраждалих
внаслідок пожежі не
має
Постраждалі відсутні

1-0-0 Пожежа

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 З вини

12 пасажирів
автобуса отримали
травми

1-0-12 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

2

10.05.2018
11:00

На пр-ті. с. Бандери
у м. Тернополі

12.05.2018
11:50

На вул. Соборній,
у м. Рівному

14.05.2018
16:30

На пр-ті. Гагаріна,
у м. Харкові

14.05.2018
15:50

На пр-ті. Перемоги,
у м. Харкові

14.05.2018
23:20

На перехресті вул.
ГвардійцівШиронінців та вул.
Салтівське шосе,
у м. Харкові

3

4

5

6

10.05.2018
13:59
1

2

11.05.2018
02:40

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін роз’їзд 5 км –
обгінний пункт 309
км.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1

Водій легкового автомобіля Пежо-607 не надав переваги у Постраждалі відсутні
русі допустив зіткнення з тролейбусом ШКОДА-15-ТР,
інвентарний інвентарний номер 172, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом №1
Водій тролейбуса Шкода-9-Тр, здійснюючи перевезення
Пасажир отримав
пасажипів за міським маршрутом № 1 «Мототрек-сел.
травми
Ювілейне», застосував екстрене гальмування з метою
запобігання зіткненню з легковим автомобілем РЕНО,
внаслідок різкого гальмування в салоні тролейбуса
сталося падіння пасажира
Водій легкового автомобіля ДЖИЛІ-CK не надав переваги у Постраждалі відсутні
русі та допустив зіткнення з тролейбусом TРOЛЗA, водій
якого здійснював перевезення 60 пасажирів за міським
маршрутом № 3 «вул. Університетська (кінотеатр «Зірка»)
– вул. 12-го Квітня»
Водій тролейбуса TРOЛЗA, здійснюючи перевезення 10
Пасажир отримав
пасажирів за міським маршрутом № 40 «РК «пр-т
травми
Перемоги» – РК «Парк ім. Горького», перед початком
руху не переконався в безпечності маневру, що
спричинило затискання сумки та руки літнього
чоловіка дверима тролейбуса, який вже вийшов з нього.
Внаслідок чого літній чоловік впав на проїжджу частину
та отримав травми
Водій легкового автомобіля ДЕУ-ЛАНОС не надав Постраждалі відсутні
переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм TАТРAТ3М, водій якого рухався без пасажирів не за маршрутом (в
депо)
Залізничний транспорт
Поїзд №2320 (ВЛ80Т №1399) зупинився на 12 км ПК8 через
спрацювання автогальм. Після огляду поїзда локомотивною
бригадою виявлено саморозчеплення між 59 та 60 вагонами.
Після детального огляду 60 вагона №59124420 (Україна, ДР –
04.09.2017 виявлено злам автозчепа.

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

Поїзд затримано
більше 2 год.

Поїздом №2207 (ВЛ80т №1483) на 876 км ПК7 зупиночна
Смертельно
платформа Тарасівка смертельно травмовано стороннього травмовано сторонню
чоловіка. Затримка поїзда склала 22 хв.
особу. Затримка поїзда

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

Київ, перегін
Вишневе – Боярка

3

4

5

11.05.2018
07:10

13.05.2018
10:45

13.05.2018
13:26

13.05.2018
16:50
6

13.05.2018
21:33

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
ст. Кам’янка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2 ім.
Т. Шевченка

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

7

8

13.05.2018
21:50

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5

склала 22 хв.
Поїзд №3057 (ВЛ80т №1266) зупинився на 240 км ПК3
Поїзд №3057
перегону Косарі – Кам’янка за показанням пристрою КТСМ відправлено о 09.40 із
«Тривога-2 Б» 16 рух. од., 4 вісь, ліва сторона, рівень 127, затримкою на 2 год. 30
вагон №60514049 (УЗ, ДВРЗ, ДР 498 26.12.2015). Відправився
хв. По впливу
з перегону о 07.50, прибув на ст. Кам’янка о 08.35. Після затримано поїзд №225
огляду працівником ВЧД вагон відчеплено.
на 1 год. 05 хв. .
При обході обхідний монтер виявив на 99 км ПК6 непарної
Затримано поїзди:
колії крадіжку 2 стикових накладок. О 10.53 непарну колію
№6011 на 14 хв.,
закрито для руху. Після встановлення накладок рух відкрито
№3003 на 40 хв.,
о 11.15..
№1405 на 25 хв
Поїздом №2747 (ВЛ80к №198) на регульованому переїзді Травмовано сторонню
1219 км (з черговим працівником) травмовано сторонню
особу. Поїзд
жінку, яка кинулася під поїзд. Потерпілу доставлено відправився о 13.46 з
швидкою допомогою в лікарню.
затримкою на 19 хв.
Під час виконання маневрової роботи з розформування поїзда Сходження рухомого
№ 3505, група 31 вагон, маневровим локомотивом ЧМЕ3Т №
складу в маневровій
6757, при прямуванні першого відчепу з 5 вагонів на колію
роботі
№30 Сортувального парку, на стрілочному переводі №174
допущено сходження останнього вагону за напрямком руху
№ 60679479 (Україна, філіал «ПВРЗ», КР 27.08.2018 «ПВРЗ»,
вантаж- пісок) – усіма колісними парами. О 17.51 надано
наказ на виїзд ВП ім. Т. Шевченка. Затримки поїздів немає.
Поїзд №1401 (ВЛ80т №760) зупинився на Транзитній гілці
Після зміни
через несправність локомотива (заклинило 5 колісну пару) з
локомотива та
вимогою о 22.00 розміну локомотива. О 22.46 надано пропуску графікових
допоміжний локомотив ВЛ80к №122
поїздів №6239, №6236
та №41 поїзд
відправився о 00.15 із
затримкою на 2 год. 48
хв. По впливу
затримано поїзди:
№6239 на 1 год. 34 хв.,
№6236 на 1 год. 25 хв.,
№41 на 56 хв.
Поїзд №2155 (ВЛ80т № 1946) застосував екстрене
поїзд відправився о
гальмування на 563 км ПК3 через перекриття вхідного
22.49. О 23.00 поїзд
сигналу Н ст. Терещенська з зупинкою на нейтральній
прибув на ст.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

Конотоп
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14.05.2018
02:30

14.05.2018
08:09
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14.05.2018
08:35
12

14.05.2018
09:04
13

13.05.2018
18:00
14

15

14.05.2018
13:15

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Кам’янськеПасажирське
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Здолбунів – Рівне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін КиївДеміївський – Петра
Кривоноса
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків,
ст. Індустріальна
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2

вставці. О 22.02 на нейтральну вставко подано напругу. О
Терещенська із
22.30 машиніст повідомив , що під час проведення затримкою на 1 год. 07
випробування автогальм виявлено збиту ЗПП та сліди
хв. для відчеплення
проникнення до вагона №52666179 (Росія, вантаж – цинк, ст.
вагона від складу
призначення – Кам’янець-Подільський)
поїзда.
Поїзд № 245 Покровськ – Київ (ЧС2 № 480) на 291 км
Смертельно
смертельно травмував стороннього чоловіка, який сидів на травмовано сторонню
рейках, на сигнали не реагував. Затримка поїзда склала 11 хв.
особу
З повідомленням складача поїздів під час закріплення поїзда
№1621, на колії №3 під 34 вагоном виявлено тіло стороннього
чоловіка з ознаками травмування рухомим складом.

Смертельно
травмовано сторонню
особу

Поїзд № 6011 Дніпро – Кривий-Ріг (ЕПЛ2Т №33 РПЧ-1
Смертельно
Дніпро) на 154 км ПК6, перша головна колія, смертельно травмовано сторонню
травмував стороннього чоловіка
особу. Затримка поїзда
склала 11 хв.
Поїзд № 6353 Здолбунів – Ковель (ЕР9Т №747) на 225 км
Смертельно
ПК3 застосував екстрене гальмування для попередження травмовано сторонню
наїзду на людину. Наїзд попередити не вдалось – смертельно особу. Затримка поїзда
травмовано стороннього чоловіка.
склала 16 хв.
Поїзд № 6703 Київ – Миронівка (Ед9м №069) зупинився на 4 Затримка поїзда склала
км ПК5 через несправність електричного обладнання
01 год. 01 хв.
(не піднімався струмоприймач). О 09.41 відправився з місця
зупинки та запросився на бокову колію. О 10.08 після
усунення несправності та пропуску поїзда №12 відправився із
затримкою на 1 год. 01хв.
Під час виконання маневрової роботи, власним локомотивом Сходження рухомого
(ТГМ-4 №3151) ТОВ «ППЖТ», на під’їзній колії №1
складу
колієвласника яка примикає до під’їзної колії, відбулося
сходження 3-го вагона №58996513 (Україна, вантаж –
цемент) першою колісною парою по напрямку руху.
14.05.2018 о 13.00 вагон встановлено на рейки.
Поїзд №6702 Херсон – Апостолове (ЧМЕ3 №4508 ТЧ-8 Травмовано пасажира
Херсон) при швидкості 60 км/год. застосував екстрене легкового автомобіля
гальмування на відстані 150-200 м до переїзду 373 км ПК3

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

Кривий Ріг, перегін
Дубки – Апостолове

14.05.2018
14:15
16

14.05.2018
20:18

17

Поїздом №15 Харків – Рахів (ВЛ82М № 032) на 130 км ПК6
смертельно травмовано стороннього чоловіка, віком 60 – 65
років. Зупинився на 131 км ПК3. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу

14.05.2018
22:32

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

Поїздом №6530 Лихачове – Харків-Пас. (ЕР2 №308) на 786
км смертельно травмовано стороннього чоловіка.

14.05.2018
23:06

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, перегін
Снігурівка – Туркули

15.05.2018

Регіональна філія

Поїзд №2518 (2ТЕ10 УТ №0063Б/0067А) застосував екстрене
гальмування на 470 км ПК6–7 для попередження наїзду на
людину, яка знаходилась на колії, на сигнали не реагувала.
Наїзд попередити не вдалося – травмовано стороннього
чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Потерпілий отримав перелом лівої ключиці і забій голови,
доставлений автомобілем швидкої допомоги до Снігурівської
лікарні.
Поїздом № 56 (ЧС4 №046) на 768 км ПК10 смертельно
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Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, перегін
Тернопіль – Збараж
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми,
ст. Свинківка

через виїзд на справно працюючий, регульований переїзд (без
чергового працівника) автомобіля Suzuki sx4, водій Зіткнення
попередити не вдалося, попередньо травмовано пасажирку
автомобіля
Під час виконання планових колійних робіт машиною МКТ- Затримки руху поїздів,
1П №023 на 149 км ПК2 працівниками колії виявлено частину
травмованих немає
снаряду часів другої світової війни. Місце огороджене,
виконання робіт зупинено.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно
травмовано сторонню
особу. Затримка
поїзда №15 склала 3
год. 06 хв. По впливу
затримано поїзди:
№6357 на 31 хв., №375
на 26 хв., №111 на 07
хв.
Смертельно
травмовано сторонню
особу. Затримка
поїзда №6530 склала 2
год. 08 хв. По впливу
затримано поїзди: №74
на 2 год. 05 хв., №6698
на 2 год. 05 хв., №6856
на 1 год. 48 хв., №369
на 48 хв., №6531 на 37
хв., №7677 на 1 год. 52
хв.
Травмовано сторонню
особу. Затримка поїзда
склала 57 хв.

1-1-0 Аварія

Смертельно

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія
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15.05.2018
05:39
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15.05.2018
12:41

«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Бобровиця – Кобижча
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Богданівці –
Хмельницький
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Буча

травмовано стороннього чоловіка.

травмовано сторонню
особу. Затримка поїзда
склала 39 хв.

Поїзд №107 Одеса – Ужгород (ВЛ40У №1162/2, ТЧ-1 Львів)
зупинився на 1219 км ПК1 через несправність локомотива, з
вимогою допоміжного о 05.51. Надано допоміжний
локомотив ЧМЕЗ №7344 для виведення поїзда до ст.
Хмельницький. Зі ст. Гречани відправлено на заміну
електровоз ЧС4 №065

Затримка поїзда №107
складає більше 1 год.

Група людей в кількості приблизно 50-70 осіб блокували рух
залізничного транспорту по всій станції. Затримано
електропоїзд №6613 Київ – Коростень на 23 хв.

Електропоїзд №6613
Київ – Коростень
на 23 хв

Поїзд №9302 (ВЛ80к № 666) зупинився на 698 км за
показанням пристрою КТСМ 700 км «Тривога-0 «Б»
(повторно) у 52 рух. од. (вагон №34143396 «УЗ», вантаж
щебінь), 1 вісь права сторона – 42/4,0. Попередній нагрів
«Тривога-0 «Б» зафіксовано КТСМ 718 км з рівнем 39/3,4.
Оглядом ТЧМ підтвердив нагрів та заявив про необхідність
відчеплення вагона. Поїзд із зменшеною швидкістю
доведений о 12.59 до ст. Плиски. О 13.32 НПТО ст. Бахмач
Петрань дозволив рух вагона у складі поїзда з встановленою
швидкістю. Поїзд відправлено о 13.38. Наступна зупинка о
14.57 на перегоні Халимонове – Конотоп за показанням
пристрою КТСМ 642 км «Тривога-2 «Б» цього вагона, рівень
53/5,3. ТЧМ нагрів підтверджено. Із зменшеною швидкістю о
15.35 поїзд прибув на ст. Конотоп.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-0 Інцидент

15.05.2018
11:59

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, перегін
Крути – Плиски

Загальна затримка
поїзда №9302 склала 2
год. 37хв. По впливу
затримано поїзд №818
на 27 хв.

15.05.2018
14.38

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Крюків-на-Дніпрі –
Бурти

Поїздом №2930 (ВЛ80т № 1264) на 266 км ПК5 травмовано
дитину – травматична ампутація правої ноги. ДСП ст.
Крюків-на-Дніпрі отримала інформацію від працівників
поліції о 16.15.

16.05.2018
03:58

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

Поїзд №7632 Львів – Злочів (Ер9П № 388) застосував
екстрене гальмування на 1475 км ПК4 для попередження Травмуванно стронню
наїзду на людину. Наїзду попередити не вдалося – особу. Затримка поїзда
травмовано сторонню жінку. Травмовану жінку швидкою
№7632 склала 34 хв.
допомогою доставлено в Львівську обласну лікарню.

1-0-1 Аварія
Травмування дитини.

1-0-1 Аварія

16.05.2018
04:54

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень

16.05.2018
07:22

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса
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10.05.2018
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Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород

827 км р. Дніпро,
Канівський шлюз

Під час відправлення поїзда №6604 (ЕР9м №548) з колії №5 По впливу затримано
біля опори №21 пошкодив струмоприймач третього вагона та поїзди: №705 на 36 хв.,
контактну мережу з порушенням габариту. Після ув’язки №77 на 15 хв., №6601
струмоприймача та приведення контактної мережі у габарит
на 2 год. 00 хв.
поїзд відправився з допоміжним локомотивом ВЛ80к №098 із
затримкою на 3 год. 10 хв. О 07.28 дозволено рух поїздів з
опущеними струмоприймачами.
Через несправність ПСК ст. Вільногірськ відсутня напруга
Затримано поїзди:
парної та непарної колії перегону. О 08.05 напругу подано.
№6016 на 1 год. 03 хв.,
№64 на 47 хв., №42 на
34 хв., №733 на 10 хв.
Під час виконання маневрової роботи з перестановки
локомотива ВЛ80 №1413 з тупикової колії №14 на колію №11
на стрілочному переводі №20/8 допущено сходження
локомотива 4 колісними парами.
Поїзд №2110 (ВЛ80с №1780) зупинився на 1457 км ПК6 через
Затримано поїзди:
задимлення у вагоні №24586307 (Україна, вантаж – лузга, ст. №135 на 55 хв., №83
навантаження – Чорноморськ-Порт, ст. призначення – Ізов). на 42 хв., №6272 на 1
О 09.10 надано наказ №13 ДН-1 на виїзд пожежного поїзда ст.
год. 06 хв.
Одеса-Товарна. О 09.40 поїзд №2110 прибув на ст. Єреміївка.
Поїзд №8502 (ЧМЕ3 № 2796) на переїзді 241 км (без Постраждалих немає.
чергового працівника та сигналізації) допущено зіткнення з
автомобілем Opel Kombo

1-0-0 Інцидент

На пульт-табло ДСП поста №2 з’явилась зайнятість ділянок
Затримано поїзди:
1БП, 1ЧП, стрілочних переводів №2/4, №6/8,№16/24, №22, №107 на 13 хв., №7711
№30. Оглядом виявлено пошкодження сторонніми особами на 55 хв., №6414 на 43
кабелю СБПУ-7х2
хв.
Поїзд №14 Київ – Солотвино (М62 №1391) прибув на станцію На ст. Солотвино поїзд
та через несправність локомотива (втрата мастила) запросив
прибув о 15.00 з
допоміжний. Поїзд з допоміжним локомотивом М62 №1103 затримкою на 1 год. 23
ТЧМ-9 Турчин відправився о 14.10 із затримкою на 57 хв.
хв. (26 хв. НПХ на
дільниці Батьово –
Солотвино).

1-0-0 Втручання
в діяльність

Морський та річковий транспорт
Буксир «БТ – 427», з земснарядом «КАС 1187 К» на
буксируванні під правим бортом, здійснюючи рейс ЧеркасиУкраїнка, при заході в камеру шлюзу, здійснив навал на

Постраждалих,
забруднення довкілля
немає

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
річковий

2

3

05.05.2018
12:30

11.05.2018
09:30

Іллічівська дільниця
ПАТ
«Чорномортехфлот»,
земснаряд - «Майкан»

5-12 міль від
Бердянської коси
Азовське море,
Запорізька область

нижні ремонтні ворота, внаслідок чого ворота мають
незначні пошкодження. Погодні умови: вітер північно східний 8-11 м/с, пориви до 15 м/с, видимість 4-10 км, висота
хвилі 80-120 см, при поривах вітру 120 - 140 см,
течія - 0,1 м/с.
Колишній земснаряд «Майкан», через надходження води в
корпус сів на ґрунт та притоплений до головної палуби з
креном близько 8 – 10 градусів на лівий борт.
судно виведене з експлуатації більш ніж 5 років тому,
перебувало у відстої та приготоване до здачі на металобрухт;
екіпаж відсутній.
Для уникнення можливого забруднення моря, навколо
судна встановлено бонову огорожу, вздовж борту судна
спостерігається легка плівка залишків нафтопродуктів. З
судна на берег заведено 6 швартовних кінців.
На місце події вийшов рейдовий катер «РК-51» з
працівниками: служби екології та служби флоту, для
обстеження та встановлення причини витоку ПММ

Постраждалі відсутні.
Забруднення
навколишнього
середовища немає

Знікнення двох осіб на
плав засобі
18.35
Дружина
зниклого
офіційно
заявила, що отримала
Отримано інформацію про зникнення човна з двома телефонний
дзвінок
рибалками на борту
від
пограничної
Алюмінієвий човен сірий колір з двома людьми на борту.
служби РФ про те, що
її чоловік з товаришем
затримані
в
територіальних водах
РФ і знаходиться в
місті Ейск .

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

1-0-0 Інше

1-0-0 До відома

