Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 15.03.2018 по 22.03.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
11
0
12
0
23
0

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
0
0
Не ліцензований
3
4
Не резидент
0
0
ВСЬОГО:
3
4

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
10
0
0
0
13
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
7
9
16
Травмовано
0
9
0
9
Травмовано
0
4
0
4
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0

1

Інформація до відома
1

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
10
4
7
4

Травмовано
0
4
4

0
3

0
0

0
0

10
20

0
4

0
4

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

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

15.03.2018
13:00

На вул. Харківської
у м. Сумах

2

15.03.2018
16:20

3

16.03.2018
09:00

На 377 км автодороги
М-06, Київ – Чоп
Рівненської області
На вул.
Комунальників
у м. Чернівці

1

Травмовано

6

0

0

1

0

0

1
8

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Мазда-6 не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом Рута-25, водій якого здійснював перевезення 18
пасажирів за міським маршрутом № 4
Водій вантажного автомобіля МАН-26.403 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного рух, де допустив
зіткнення з вантажним автомобілем Вольво-ФХ-4Х2Т
Водій
легкового
автомобіля-таксі
ЗАЗ-TF69YO,
рухаючись без пасажирів не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2106

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Водій вантажного
автомобіля отримав
травми
Постраждалі відсутні

1-0-1 Не з вини
1-0-0 З вини

4

16.03.2018
18:30

16.03.2018
17:20
5

6

16.03.2018
18:38

17.03.2018
07:00
7

17.03.2018
12:00
8

17.03.2018
17:00
9

17.03.2018
20:00
10

11

18.03.2018
13:40

На вул. Євгена
Котляра
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля ШКОДА-ПРАКТІК не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом I-ВAN
А07А-30, водій якого здійснював перевезення 25 пасажирів
за міським маршрутом № 303 «пр-т Дзюби – ст. м. Наукова»
На а/д М-07 «Київ –
Водій вантажного автомобіля КамАЗ-5320 з причепом
Ягодин»
ГКБ-8350, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не
поблизу с. Луків,
надав переваги в русі та допустив зіткнення з автобусом
Волинської області Мерседес-Бенц-416, водій якого здійснював перевезення 7
пасажирів за маршрутом «Луцьк – Лісова Пісня»
На перехрестті вулиць Водій автобуса РУТА-25, здійснюючи перевезення 4
Корольова та
пасажирів за міським маршрутом №19-А «с. Лісове Промислова
ЗОК допустив зіткнення з велосипедистом, який рухався
у м. Житомир
проїзною частиною
На 23 км автодороги Водій автобуса Meрседес-Бенц-Спрінтер, здійснюючи
М-06 Київ – Чоп,
перевезення 5 пасажирів для власних потреб, допустив
Київської області
попутне зіткнення з вантажним автомобілем Рено-Преміум,
водій якого здійснював маневр об`їзду легкового
автомобіля ВАЗ-210994, який з технічних причин зупинився
в крайній лівій смузі та не зміг продовжувати рух
На вул. 23-го Серпня у Водій легкового автомобіля Деу-Ланос недодержав
м. Харкові
безпечної дистанції руху допустив попутне зіткнення з
автобусом
БАЗ-А079.32,
водій
якого
здійснював
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 302е
«ст.м. «Холодна Гора» – сел. Жуковського»
На вул. вул.
Водій автобуса РУТА-25, здійснюючи перевезення 15
Клочківській
пасажирів за міським маршрутом № 245-е «пл. Свободи
у м. Харкові
(ст.м. «Держпром») – Студмістечко», недодержав
безпечної дистанції руху допустив зіткнення з легковим
автомобілем KIA-Ріо
На пр-т
Водій автобуса I-ВAН-A07A, здійснюючи перевезення 14
Олександрівський
пасажирів за міським маршрутом № 304е «майдан
у м. Харкові
Сергіївський – станція Рогань», не впорався з
керуванням та допустив наїзд на перешкоду
(електроопору)
На перехресті вул.
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 8
Академіка Павлова та пасажирів за міським маршрутом № 271е «ст.м.
пр-т Ювілейний
«Академіка Барабашова» – ТЦ «МЕТРО Кеш енд Кері»,
в м. Харкові
внаслідок порушення правил маневрування допустив

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
2 пасажири отримали
травми.
1-0-2 Не з вини
Велосипедист
отримав травми
Водій автобуса та 4
його пасажири
отримали травми

1-0-1 З вини

1-0-5 Не
ліцензований

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
2 пасажири автобуса
отримали травми
1-0-2 З вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

наїзд на стоячий легковий автомобіль ДЕУ-ЛАНОС
18.03.2018
18:30
12

19.03.2018
13:40
13

19.03.2018
15:30
14

20.03.2018,
08:35
15

16

20.03.2018,
15:10

20.03.2018
16:30

На 48 км автодороги
Р-02 Київ – Овруч
поблизу с. Феневичі
Київської області
На вул. Дніпровське
шосе
у м. Запоріжжя
На 88 км автодороги
Львів-Тернопіль
поблизу
с. Підгайсчики,
Золочівський район,
Львівської області
На вул. Великій
Панасівській,
у м. Харкові

На а/д Р-51, 2 км від с.
Таранівка в
бік м. Харків
Харківська області
На вул. Ковпака
у м. Суми

17

18

20.03.2018
14:20

Перед смт. Бориня,
Турківського району,
Львівської області

Водій легкового автомобіля БМВ не впорався з керуванням
виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з
вантажним автомобілем ЗиЛ

Водій та 3 пасажири
легкового автомобіля
загинули на місці
пригоди, ще 1 пасажир
легкового автомобіля
отримав травму
Водій автобуса Мерседес-Бенц-312Д, здійснюючи 3 пасажири автобуса
перевезення 16 пасажирів за міським маршрутом № 49,
отримали травми
не впорався з керуванням допустив наїзд на бордюрний
камінь та допустив перекидання транспортного засобу
на лівий бік
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2101 не надав переваги у
Водій легкового
русі та допустив бокове зіткнення з автобусом БАЗавтомобіля отримав
А079.20, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів
травми
за приміським внутрішньообласним маршрутом № 753
«Львів-Личаківська-Кропивна»
Водій автобуса БАЗ A079.14, здійснюючи перевезення 35
пасажирів за міським маршрутом № 61е «вул. Новий
Побут – ст. м. Центральний ринок» недотримав
безпечної дистанції руху та допустив попутне зіткнення
з легковим автомобілем ФІАТ-500X, який в свою чергу
зіткнувся з легковим автомобілем Фольцваген-Гольф
Водій автобуса СЕТРА, здійснюючи перевезення за
міжміським маршрутом «Харків – Первомайськ,
виконував зустрічний роз’їзд та зіткнувся з вантажним
автомобілем ФОТОН
Водій автобуса Рута 25 СПГ, допустив наїзд на пішохода,
який
завершував
перехід
на
нерегульованому
пішохідному переході та раптово затримався. Водій
автобуса здійснював регулярні перевезення 2 пасажирів
за міським маршрутом №2 «Прокоф'єва - Ковпака».
Водій автомобіля ГАЗ-66 не дотримався безпечної
швидкості, не оцінив дорожню ситуацію, внаслідок чого на
слизькій ділянці дороги здійснив зіткнення на зустрічній
смузі з автобусом Мерседес-Бенц-609 Д, водій якого

1-4-1 Не
ліцензований

1-0-3 З вини

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

Пасажир автобуса
отримала травми

1-0-1 З вини

Пішохід отримав
травми
1-0-1 З вини
2 пасажири автобусу
отримали травми

1-0-2 Не з вини

20.03.2018
20:10
19

21.03.2018
06:45
20

21.03.2018
08:30
21

21.03.2018
08:30
22

23

24

25

21.03.2018
08:40

20.03.2018
22:20

21.03.2018
12:30

здійснював регулярні перевезення маршруту Турка Либохора та в салоні знаходилось 15 чоловік
На перехрестті просп. Водій автобуса РУТА-20, рухаючись не за маршрутом в Постраждалі відсутні
Петра Григоренка та гараж без пасажирів, перетинаючи перехрестя раптово
просп. Героїв
відчув що автобус втратив заднє ліве колесо, яке
Сталінграду
продовжило рух по зустрічній смузі, де зіткнулося з
у м. Харкові
рухаючимся у зустрічному напрямку легковим
автомобілем МІЦУБІСІ-ПАДЖЕРО
На 69 км автодороги Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер, АІ 4573 ВН, що
Водій автобуса та 2
М-05 Київ – Одеса,
належить Єршевській Н.І., здійснюючи перевезення 3
його пасажири
Київська область
пасажирів з м. Білої Церкви до Києва, не впорався з
отримали травми
керуванням, з'їхав в кювет, де допустив перекидання
автобуса
На перехресті пр-т
Водій
автобуса
ATAMAН-A09306,
здійснюючи Постраждалі відсутні
Гагаріна
перевезення
25
пасажирів
за
приміським
та вул. Одеської,
внутрішньообласним маршрутом № 1626 «Харків –
у м. Харкові
Тернова», не надав переваги у русі та допустив бокове
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2108
На вул. Дубенській,
Водій легкового автомобіля Фіат-Добло не вибрав Постраждалі відсутні
у м. Рівному
безпечної дистанції та швидкості руху допустив наїзд на
автобус БАЗ-А079.04, водій якого здійснюючи перевезення
20 пасажирів за міським маршрутом № 49 «вул. Енергетиків
- вул. Макарова», зупинився перед нерегульованим
пішохідним переходом для надання переваги в русі
пішоходам
На вулиці
Водій легкового автомобіля Рено-Логан недотримав Постраждалі відсутні
Р. Купчинського,
безпечного бокового інтервалу руху, допустив зіткнення з
у м. Тернополі
легковим автомобілем таксі Ауді-А6, водій якого рухався
без пасажирів
На 301 км + 934 м, а/д Водій вантажного автомобіля Рено-Преміум недотримався Постраждалі відсутні
«Київ-Чоп»,
безпечного бокового інтервалу допустив наїзд на автобус
Рівненської області МАН-11.190HOCL, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міжміським маршрутом «Київ-Ковель»
На вул. Партизанській, Водій автобуса Фольксваген-ЛT35ПЕ, рухаючись без Пасажир легкового
у м. Сєвєродонецьку, пасажирів, не за маршрутом, не обрав безпечну автомобіля отримав
Луганської області
швидкість, допустив бокове зіткнення з легковим
травми
автомобілем Фіат-Добло

1-0-0 З вини

1-0-3 Не
ліцензований

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

21.03.2018
13:10
26

На перехресті пр-т Д.
Яворницького та вул.
Харківської
у м. Дніпрі

Водій
автобуса
Фольксваген-ЛТ46,
здійснюючи
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 116,
виконував маневр правого повороту та допустив наїзд на
пішохода, який рухався по проїзній частині дороги у
невстановленому для переходу місці

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Міський електричний транспорт

1

15.03.2018
09:00

На проспекті
Московському
у м. Харкові

16.03.2018
17:00

На перехрестті вул.
Академіка Павлова та
пр-ту Московського у
м. Харкові

2

3

4

5

19.03.2018
10:15

На перехресті вул.
Тростянецька та
Харківського шосе
в м. Києві
На вул. Плеханівської
у м. Харкові

19.03.2018
05:50

На вул. Шевченко
у м. Запоріжжя

20.03.2018
05:45

На просп.
Московський
у м. Харкові

18.03.2018
11:02

6

20.03.2018
10:20
7

На вул. Гвардійців
Широнінців
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля Ніссан-Кашкай не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
трамваєм Татра-Т3, водій якого здійснював перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 5
Водій легкового автомобіля ШЕВРОЛЕ-КРУЗЕ не витримав
безпечного бокового інтервалу руху, допустив зіткнення з
трамваєм TАТРA-3ТМ, водій якого здійснював перевезення
50 пасажирів за міським маршрутом № 6 «602-й
Мікрорайон – Південний вокзал».
Водій вантажного автомобіля ІВЕКО, порушуючи правила
проїзду перехрестя, допустив зіткнення з трамваєм ТАТРА
Т-3SUCS, водій якого здійснював перевезення 21 пасажира
за маршрутом № 8 (м. Київ)
Водій легкового автомобіля Рено-Докер не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
трамваєм Татра-Т-3, водій якого здійснював перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 5
Водій трамвая Татра-Т3, рухаючись без пасажирів на
засніженій ділянці не вибрав безпечної швидкості та
допустив сходження трамвая з рейок та наїзд на
електроопору
Водій легкового автомобілю МІНІ-КУПЕР, знаходячись в
стані алкогольного сп’яніння, не дотримався безпечної
дистанції та скоїв зіткнення з рухаючимся у попутному
напрямку легковим автомобілем ГАЗ-2410, який внаслідок
удару зіткнувся з їдучим попереду тролейбусом ЛАЗ Е301
Водій тролейбуса ТРОЛЗА, здійснюючи висадку-посадку
пасажирів на зупинці руху відчув удар зліва, водій
невстановленого автомобіля зачепив дзеркало та зник з
місця пригоди. Водій тролейбуса ТРОЛЗА інв. № 2341
рухався за міським маршрутом №31 «ст. м. Московський

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Водій вантажного
автомобіля отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 Не з вини

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

20.03.2018
10:20
8

20.03.2018,
12:20
9

20.03.2018
14:20
10

20.03.2018
14:50
11

20.03.2018
17:00
12

13

21.03.2018
22:30

проспект – Північна Салтівка», в салоні тролейбуса
знаходилось 20 пасажирів
На вул. Гвардійців
Водій тролейбуса ТРОЛЗА, внаслідок недотримання Постраждалі відсутні
Широнінців
бокового інтервалу скоїв зіткнення з рухаючимся у
у м. Харкові
попутньому
напрямку
позашляховиком
ДЖИП
КОМПАСС. Водій тролейбуса ТРОЛЗА рухався за
міським маршрутом №31 «ст. м. Московський проспект
– Північна Салтівка», в салоні тролейбуса знаходилось 5
пасажирівжирів.
На вул.
Водій позашляховика ХЮНДАЙ-САНТА-ФЕ, рухаючись у Постраждалі відсутні
Гольдберівська,
попутному напрямку внаслідок недотримання бокового
у м. Харкові
інтервалу скоїв зіткнення з трамваєм TАТРA-Т3М
, водій якого здійснював перевезення 70 пасажирів за
міським маршрутом № 27 «Салтівська – Новожаново»
На вулиці Чуднівська Водій автомобіля ОПЕЛЬ-ВЕКТРА, рухаючись з центру по 3 пасажири автомобіля
міст через р.Кам’янка, вул. Чуднівській на спуску, не вибрав безпечної швидкості,
отримали травми
в м. Житомирі
що призвело до заносу автомобіля з виїздом на зустрічну
смугу руху та зіткнення з тролейбусом ШКОДА14Тр7/6М,
водій якого рухався в зустрічному напрямку, здійснюючи
перевезення 75 пасажирів за міським маршрутом Житомира
№15-А «Гідропарк-вул. Космонавтів»
На перехрестті вул.
Водій легкового автомобіля ЛЕКСУС внаслідок порушення Постраждалі відсутні
Молочна та вул.
правил проїзду перехресть скоїв зіткнення з трамваєм
Богдана
TАТРA-Т3, водій якого здійснював перевезення 50
Хмельницького
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська –
у м. Харкові
Новожанове»
На вул. Данила
Водій тролейбуса Єльч, здійснюючи перевезення 15 Постраждалі відсутні
Галицького,
пасажирів за міським маршрутом № 12, недодержав
у м. Рівному
безпечної дистанції руху та допустив наїзд на легковий
автомобіль Тойота-Камрі, водій якого зупинився на
заборонений сигнал світлофора, після зіткнення ТойотаКамрі продовжив рух по інерції та здійснив попутний
наїзд на легковий автомобіль Тойота-Рав4
На вул. Полтавський Водій легкового автомобіля MAЗДA-3, недотримавшись Постраждалі відсутні
Шлях,
безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та
у м. Харкові
допустив попутне зіткнення з трамваєм TАТРA-Т3М, водій
якого рухався без пасажирів не за маршрутом (в депо)

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-3 Не звини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

Залізничний транспорт

1

15.03.2018
14:08

15.03.2018
17:05
2

15.03.2018
21:38
3

4

16.03.2018
05:15

5

16.03.2018
09.50

6

16.03.2018
13:28

7

16.03.2018
13:34

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка
ст. Перегонівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро 6 км ПК5
перегону Сухачівка –
Правда на 7 км ПК5
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин. перегін
Брівки – Попільня
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, дільниця
939 км – Шурине.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, ст. Глухів
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст. Ізмаїл
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків,
ст. Основа

Під час огляду монтер колії ВП "Корсунська дистанція колії"
на 202 км ПК8 стрілочного переводу №7 виявлено крадіжку
матеріалів верхньої будови колії.

Затримано поїзди:
№2825 на 35 хв.,
№2827 на 34 хв.,
№2829 на 16 хв
Травмовано сторонню
особу

Поїздом №4405 травмовано сторонню неповнолітню дівчину
Поїзд слідував зі швидкістю 55 км/год, допустима швидкість
на дільниці 60 км/год. Дівчина на сигнали машиніста не
реагувала, йшла назустріч електровозу в капюшоні з
нахиленою головою. Машиніст застосував екстрене
гальмування, зіткнення відбулося при швидкості 30-35
км/год. За 10 метрів до зіткнення машиніст помітив, що
дівчина підняла голову та знаходилась у навушниках
За повідомленням машиніста поїзда №6214 Козятин-Фастів
Смертельно
(ЕР9М №559) на 963 км ПК9 між парною та непарною травмовано сторонню
колією знаходиться в габариті, тіло без ознак життя
особу
невідомого чоловіка, віком близько 40 років зі слідами
травмування рухомим складом
Поїзд №100 Новоолексіївка – Мінськ (ВЛ11 №072, ТЧ-4
Мелітополь) надійшов по стику блок-пост 939 км із
запізненням на 47 хв. На перегоні блок-пост 939 км – Лозова
Загальна затримка
спрацювали гальма (+ 10 хв. причина не встановлена); не
поїзда № 100 склала
витримка перегінних ходів: на перегоні Лозова – Панютине
1 год. 07 хв.
на 5 хв., на перегоні Панютине – Герсеванівський на 1 хв., на
перегоні Безпалівка – Шурине на 4 хв.
По доповіді ДС ст. Глухів на під’їзній колії у порожньому вагоні
«Сумиагропромбуд» у порожньому вагоні №24629669 (22) виявлено приблизно 80
виявлено приблизно 80 штук боєприпасів різного калібру.
штук боєприпасів
Безпеці руху не загрожує
різного калібру
Маневровим складом передачі зі старого порту з тепловозом
Травмовано сторонню
ЧМЕ3 №2635 на 109 км ПК1 травмовано сторонню жінку.
особу
Постраждалу госпіталізовано швидкою допомогою
При прямуванні по території складу матеріально-технічного
Сходження з рейок
забезпечення (НХ) на технологічному переїзді на відстані 150
першої колісної пари
метрів від в’їзних воріт сталось сходження з рейок першої
автомотриси АД-01
колісної пари автомотриси АД-01 №001 О 14.40 автомотрису
№001
встановлено на рейки

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

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

1-0-0 Аварія

8

17.03.2018
01:4504:50

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

17.03.2018
06:24

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

9

10

17.03.2018
06:59

17.03.2018
06:50
11

17.03.2018
07:46
12

17.03.2018
08:07
13

14

18.03.2018
04:40

На МСДЦ КАСКАД з’явилась хибна зайнятість другої блокділянки парної колії. Під час огліду працівниками ШЧ на 199
км ПК1-2 виявлено відсутність матеріалів верхньої будови
колії. О 03.50 колія закрита для руху поїздів. О 04.50 колію
відкрито для руху з установленою швидкістю

Поїзд № 6327 Удрицьк – Сарни (ЧМЕ3 №700) прибув із
запізненням на 16 хв. через несправність локомотива
(заклинило редуктор колісної пари №4) з вимогою зміни
локомотива. Після відчеплення локомотива поїзд відправився
з локомотивом ЧМЕ3 №2462 о 08.02 із затримкою
на 1 год. 53 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6583 Солотвино – Батьово (Д1 №632/756) зупинився
«Львівська залізниця», через несправність зчепу (обірвано башмак, що тримає
ДН-5 Ужгород, ст.
гальмівну колодку). Після усунення несправності поїзд
Тересва
відправився із затримкою на 1 год. 40 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6802 Київ – Гребінки відправився із затримкою на 30
«Південно-Західна
хв. через не переведення стрілочного переводу №21 (не
залізниця», ДН-1 Київ, прилягання гостряка до рамної рейки через розрегулювання
ст. Переяславська
тяг). Слідуючи далі о 07.05-07.48 поїзд зупинявся на ст.
Яготин через не переведення стрілочного переводу №29
(напресування снігу).
Регіональна філія
Поїзд № 3602 (М62 №1365) зупинився на 12 км ПК4 через
«Львівська залізниця», несправність локомотива (пропав тиск палива) з вимогою
ДН-3 Рівне, перегін
допоміжного локомотива. Поїзд з допоміжним локомотивом
Устилуг – Пост 8 км. ЧМЕ3 №2415 відправився о 08.22 з затримкою на 1 год. 30
хв.
Регіональна філія
Поїзд №2821 (ВЛ80т №1297) при швидкості 49 км/год на 252
«Одеська залізниця», км ПК8 (колія №ІА) застосував екстрене гальмування для
ДН-2 ім. Т. Шевченко, попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не
ст. Фундукліївка
вдалося – смертельно травмовано стороннього чоловіка. Від
подальшого ведення поїзда машиніст відмовився
Регіональна філія
Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», 18.03.2018,
«Південно-Західна
04.40,. Поїзд № 6323 Олевськ – Сарни при виїзді на посадку
залізниця», ДН-4
замовив допоміжний через несправність тепловоза. Надано
Коростень, ст. Олевськ допоміжний локомотив ЧМЕ3 № 1377

Затримано поїзди:
№42 на 1 год. 08 хв.,
№2858 на 2 год. 20 хв.,
№1468 на 1 год. 20 хв.,
№ 2856 на 1 год.,№
2866 на 45 хв., № 122
на 25 хв., №1464 на 22
хв., № 128 на 16 хв.
Затримка поїзда склала
01 год. 53 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда склала
01 год. 40 хв., по
впливу затримано
поїзд №602 на 14 хв.
Загальна затримка
поїзда склала 01 год.
12 хв.

Затримка поїзда склала
1 год. 30 хв. По впливу
затримано поїзд
№ 6301 на 1 год. 45 хв.
Смертельно
травмовано сторонню
особу
Поїзд затримано на 1
год. 34 хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

15

18.03.2018
17:25

19.03.2018
01:40
16

19.03.2018
02:33

17

18

19.03.2018
03:43

19.03.2018
06.37-07.59
19

20

19.03.2018
16.37

Регіональна філія
Поїздом №3165 (ВЛ8 №1426, Синельникове) на колії №11
Смертельно
«Донецька залізниця», смертельно травмовано сторонню жінку. Повідомлено: травмовано сторонню
ДН-2 Лиман
поліція, швидка допомога. Поїзд затримано, проводяться
особу
слідчі дії.
Регіональна філія
Поїзд №79 Дніпро – Київ (ЧС8 №018) зупинився на 353км Поїзд №79 відправився
«Одеська залізниця», ПК1 за показаннями пристрою КТСМ «Тривога-1» у 2 рух. о 03.14 із затримкою
ДН-3 Знам’янка
од. 4 ось ліва сторона. Оглядом локомотивною бригадою
на 1 год. 25 хв. По
нагрів підтверджено та заявлено розмін локомотива. О 02.02
впливу затримано
поїзд прибув на ст. Олександрія. Локомотив для розміну поїзди: №735 на 7 хв.,
ВЛ80с №476 надано зі ст. Користівка від поїзда №2208.
№7 на 16 хв., №375 на
13 хв., №69 на 17 хв.
Регіональна філія
Поїзд № 667 Чернівці – Ковель (2М62 №618/1232) поступив
Поїзд з допоміжним
«Львівська
по ст. Ходорів із затримкою на 22 хв. О 02.18 поїзд
локомотивом ЧМЕ3
залізниця», ДН-1
прослідував ст. Давидів із затримкою на 31 хв. через №1339 відправився о
Львів
невитримку перегінних часів ходу на дільниці Ходорів –
03.00 із загальною
Давидів. О 02.33 поїзд зупинився на перегоні Давидів – Сихів затримкою на 1 год. 13
через несправність локомотива з вимогою допоміжного
хв. По впливу
локомотиву.)
затримано поїзди:
№668 на 1 год. 26 хв.
(схрещення на ст.
Сихів), №108 на 59 хв.
(пересадка пасажирів
на ст. Львів
Регіональна філія
Машиніст поїзда №137 (ЧС4 № 211) повідомив про
Затримано поїзди:
«Південна залізниця», знаходження на 183 км ПК4 непарної колії людини між №3487 на 1 год. 05 хв.,
ДН-4 Полтава
рейками. О 04.40 працівниками поліції забрано чоловіка в
№2703 на 15 хв.
нетверезому стані.
Регіональна філія
через несправність електровозу зупинився на станції з
Відправився зі ст.
«Придніпровська
вимогою допоміжного локомотиву. О 07.05 (+27 хв.) після
Самарівка 07.59 із
залізниця», ДН-1
прибуття допоміжного локомотива (ВЛ11м №475, ТЧ-2 запізненням на 1 год.
Дніпро ст. Самарівка, Кривий Ріг) не зміг відправитися через неможливість
28 хв., прибув на ст.
переведення
стрілочного
переводу
6/10
унаслідок
Дніпро-Головний із
напресування снігу (+35 хв.). поїзд №6171 Красноград –
запізненням на
Дніпро-Головний (ЧС2 №495, ТЧ-3 Мелітополь, ТЧМ-8
1 год. 34 хв.
Огійко)
Регіональна філія
поїзд №8602 (Д1 №380, ТЧМ-8 ТЧ-8 Дніпро).
травмував двох
«Придніпровська
сторонніх осіб, одного
залізниця», ДН-1
з них смертельно

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-1-1 Аварія

19.03.2018
18:10
21

22

20.03.2018
12:41

23

20.03.2018,
14.05

24

21.03.2018
06:18

21.03.2018
13:15
25

21.03.2018
14:00
26

27

21.03.2018
20:45

Дніпро. 184 км
перегону Горяїнове –
Діївка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро. ст. ДніпроГоловний
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, перегін
Солідарний –
Лантратівка
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-4 ІваноФранківськ, ст.
Долина.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Хмельницький –
Богданівці
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль,
ст. Озерна
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченко,
ст. Черкаси під’їзна
колія «Черкаська філія
ПРАТ «КиївДніпровське МППЗТ».
Регіональна філія
«Південна залізниця»,

локомотивне депо ТЧ-8, під час осаджування електропоїзда
(Р2 №503, РПЧ-1)

сталося сходження
першої колісної пари
вагона №50301

1-0-0 Аварія

Поїзд №6482 Кіндрашівська Нова – Лантратівка На
регульованому без чергового переїзді 790 км сталося
зіткнення з автомобілем КАМАЗ. Вини залізниці немає

Постраждалих немає.

1-0-0 ДТП на
залізничном
переїзді

Поїздом № 3508 (2ТЕ116 №1506, ТЧМ-1) травмовано хлопця
Потерпілого машиною швидкої допомоги доставлено в
Долинську районну лікарню.

Травмування дитини
Поїзд №3508
затримано на 10хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд № 3552 зупинився на 1220 км ПК0 через спрацювання
гальм.
Оглядом
локомотивної
бригади
виявлено
саморозчеплення між 45 вагоном Зі ст. Хмельницький надано
маневровий локомотив ЧМЕ3 №7306 ТЧМ-5 для з’єднання
складу поїзда. Після з’єднання поїзд відправився о 07.48 із
затримкою на 1 год. 30 хв.
Поїзд №2841 зупинився за показаннями пристрою АСДК-Б у
6 рух. од. 3 ось ліва сторона. Оглядом локомотивною
бригадою вагона №65760704
нагрів підтверджено та
заявлено відчеплення вагона. Після відчеплення вагона поїзд
відправився о 15.05.
Під час вивантаження вагонів на вагоноперекидачі допущено
схід вагона №55643209 двома візками 4 колісними парами.

Затримка поїзда
№ 3552 склала 01 год.
30 хв. По впливу
затримано поїзди:
№108 на 14 хв., №14
на 15 хв.
Загальна затримка
поїзда склала
02 год. 05 хв.

1-0-0 Інше

1-0-0 Інцидент

Схід вагона з рейок
1-0-0 Аварія

Черговому по вокзалу
надійшло повідомлення від
начальника загону поліції а про замінування вокзалу.

Вибухових пристроїв
не виявлено. Роботу

1-0-0 Втручання
в діяльність

21.03.2018
21:05
28

ніч з 15 на
16.03.18

м. Білгород –
Дністровський, члени
екіпажу т/х «My Filiz»,
ІМО № 8319976,
прапор – Молдова,
порт приписки –
Constanta (Romania).

17.03.2018
10:20

91 км р. Дунай.

1

2

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

Евакуйовано пасажирів, працівників вокзалу.
Черговому по станції Харків-Левада від лейтенанта поліції
Котельника надійшло повідомлення про замінування вокзалу.
Евакуйовано пасажирів, працівників вокзалу. за інформацією
поліції повідомлення виявилося хибним, роботу вокзалу
відновлено
Морський та річковий транспорт
В ніч з 15 на 16.03.2018 у м. Білгород-Дністровський, під час
повернення з бару «Перехватчик – 2» до Білгород Дністровського морського порту, 2-х членів екіпажу т/х «My
Filiz», було пограбовано та побито невідомими особами.
Постраждалі члени екіпажу на даний час знаходяться у
поліцейському відділені міста
Буксир «Портовий-26» (прапор – Україна) доставив
баржу «Маг-1» до каравану під проведенням т/х «Melek». Під
час розкантовки (розвертання за течією) баржі «Маг-1» для
включення її до складу каравану під проведенням т/х
«Melek», відбувся навал баржі «Маг-1» на баржу «УДП-С413», яка в цей час рухалась у складі каравану під
проведенням т/х «Капітан Кюселінг» рейсом від п. Ізмаїл до
п. Смедерево (Сербія)

Начальник диспетчерського відділу

вокзалу відновлено о
22.25
Вибухових пристроїв
не виявлено. Затримок
поїздів немає

Вище зазначених
членів екіпажу було
доправлено до
медичного закладу
міста, але від
госпіталізації вони
відмовились, на даний
час.
Постраждалі відсутні.
Забруднення відсутнє

О.О. Гончар

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 До відома

1-0-0 Інцидент

