Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 22.03.2018 по 29.03.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
5
0
7
0
12
0

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
0
0
Не ліцензований
3
1
Не резидент
0
0
ВСЬОГО:
3
1

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
7
0
0
0
10
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
5
14
19
Травмовано
0
8
0
8
Травмовано
1
4
0
5
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

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
16
2
8
2

Травмовано
0
6
6

0
8

0
0

0
0

5
21

0
2

0
6

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
22.03.2018
11:45

22.03.2018
05:40
2

Місце скоєння
подій

3

0

0

3

0

2

0
6

0
0

0
2

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи первезення 10
пасажирів за маршрутом № 1, здійснив наїзд на пішохода,
який переходив проїзну частину дороги по регульованому
пішохідному переходу на забороненний сигнал світлофора
На перехресті вулиць Водій автобуса Фольксваген-Крафтер, здійснюючи
Донецьке шосе та
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом №107,
Березинської
при під’їзді до світлофору, не впорався з керуванням та
у м. Дніпрі
допустив зіткнення із легковим автомобілем Джилі, та
автобусом
Фольксвагеном-ЛТ-35,
водій
якого
здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом №37
На пр. Перемоги
у м. Луцьку,
Волинської обл.

Травмовано

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

22.03.2018
10:57

На проспекті
Соборному
у м. Запоріжжі

22.03.2018
13:30

На вул. Глушеця у м.
Луцьку, Волинської
обл.

20.03.2018
07:30

На проспекті Хіміків
у м. Сєвєродонецьку
Луганської області

23.03.2018
06:20

На вул. Барикадної
у м. Харкові

3

4

5

6

23.03.2018
10:00

На вул. Шухевича
у м. Києві

7

23.03.2018
10:15

На вул. Соборної
у м. Рівному

8

23.03.2018
15:00
9

На 343 км
автодороги М-03
Київ – Харків –
Довжанський
Харківської області

Водій
автобуса
Фольксваген-ЛТ35,
здійснюючи
Пішохід отримав
перевезення 17 пасажирів за міським маршрутом № 80,
травми
не витримав безпечну швидкість та дістанцію руху
допустив наїзд на легковий автомобіль Лада-Калина,
водій якого зупинився перед пішохідним переходом.
Після зіткнення легковий автомобіль продовжив рух та
здійснив наїзд на пішохода.
Водій
автобусу
БОГДАН-А-092.02,
здійснюючи
Водій автобуса
перевезення пасажирів за міським маршрутом №10,
Богдан-А-09302 та
недотримався безпечної швидкості та дистанції руху,
10 пасажирів
допустив наїзд на стоячий автобус БОГДАН-А-093.02, автобусів отримали
водій якого здійснював перевезення пасажирів за
травми
міським маршрутом №12
Пасажирка автобуса Рута, водій якого здійснював
Пасажир автобуса
перевезення пасажирів за приміським внутрішньообласним
отримала травми
маршрутом «АС Сєвєродонецьк – Борівське», із власної не
обережності допустила падіння в салоні автобуса
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2101 не впорався з
Водій та 1 пасажир
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив легкового автомобіля
зіткнення з автобусом І-Ван-А07А-22, водій якого
отримали травми
здійснював перевезення 14 пасажирів за міським
маршрутом № 270
Водій автобуса Богдан-А092.02, здійснюючи перевезення 1 пасажир автобуса
20 пасажирів за міським маршрутом № 180 не
отримав травми
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем (легковий автомобіль
зник з місця пригоди)
Водій тролейбуса Шкода-9Тр, здійснюючи перевезення 60 Постраждалих не має.
пасажирів за міським маршрутом №35-а, не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з БАЗ-079.04, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 35-а
Під час руху автобуса БАЗ-079.23, водій якого Постраждалі відсутні
здійснював перевезення 11 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом «Комишувата –
Харків», відвалилося заднє праве колесо, яке вдарилося
в легковий автомобіль Хонда-Аккорд

1-0-1 З вини

1-0-11 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини По
технічній
несправності

10

24.03.2018
09:45

24.03.2018
12:05
11

12

13

14

26.03.2018
12:00

25.03.2018
16:30
27.03.2018
08:10

27.03.2018
01:39

15

На автодорозі Стрий –
Тернопіль –
Кіровоград –
Знам’янка, поблизу
села Олександрівка
Кіровоградської
області
На проспекті Миру
у м. Конотоп
Сумської області

Водій шкільного автобуса БАЗ-А079, здійснюючи Постраждалих не має.
перевезення 10 учнів з смт Новоархангельськ до м.
Кропивницький, порушив правила проїзду залізничних
переїздів та допустив зіткнення з поїздом
ЧМЕ-3 № 6361

Водій
автобуса
Богдан-А-069.21,
здійснюючи Постраждалі відсутні
перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 15,
недотримався безпечної дистанції руху та допустив
попутне зіткнення з легковим автомобілем ОПЕЛЬКОМБО
На пр. Миру
Водій автобуса РУТА-20, здійснюючи перевезення 9
Пішохід отримав
в м. Миколаєві
пасажирів за міським маршрутом № 89, допустив наїзд
травми
на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги
по нерегульованому пішохідному переходу
На вул. Замковій
Водій легкового автомобіля таксі Фольксваген-Пассат,
Пішохід отримав
у м.Тернополі
здійснив наїзд на пішохода, який стояв на проїзжій частині
травми
дороги поза межами пішохідного переходу
На 56 км автодороги Водій шкільного автобуса БАЗ-А079, здійснюючи 2 пасажири автобуса
Р-44 Суми – Путивль – перевезення 7 пасажирів, не впорався з керуванням, виїхав
отримали травми
Глухів
за межі проїжджої частини дороги, де допустив
Сумської області
перекидання транспортного засобу
На 294 км +100м,
Водій легкового автомобіля Mерседес-Бенц-E200K, з
Пасажир автомобіля
поблизу с. Селезінки, невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху та Mерседес-Бенц-E200K
а/д Кременець допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем
помер на місці
Б.Церква – Ржищів,
Фольцваген-LT35
пригоди, водій цього ж
Київської області
автомобіля його
пасажир, водій та 3
пасажири автомобіля
Фольксваген-LT35
отримали травми.

1-0-0 Не
ліцензований

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини
1-0-2 Не
ліцензований

1-1-6 Не
ліцензований

Міський електричний транспорт

1

23.03.2018
07:40

На вул. Сосюри
у м. Лисичанськ,
Луганської області

Водій вантажного автомобіля МАЗ-5336 не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення з
тролейбусом Шкода, водій якого здійснював перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 1

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини

23.03.2018
10:15
2

24.03.2018
06:40
3

24.03.2018
14:20
4

25.03.2018
02:10
5

25.03.2018
19:45
6

25.03.2018
22:46
7

8

25.03.2018
15:05

На вул. Соборній у м.
Рівному

Водій тролейбуса Шкода-9Тр, здійснюючи перевезення Постраждалих не має
60 пасажирів за міським маршуртом №35-а не
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху,
допустив попутне зіткнення з БАЗ-079.04 водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 35-а
На перехрестті вул. Водій автомобіля ГАЗ-2705 внаслідок порушення правил Постраждалих не має.
12-го Квітня та вул. проїзду перехресть скоїв зіткнення з тролейбусом ЛАЗМиру у м. Харкові
Е183А1, водій якого здійснював перевезення 25 пасажирів
за міським маршрутом № 3 «вул. 12-го Квітня – вул.
Університетська (кінотеатр «Зірка»)».
На вул. Сумська,
Водій тролейбуса ТРОЛЗА, здійснюючи перевезення 30
Пішохід отримав
у м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 2 «РК «пр-т
травми
Жуковського» – РК «пр-т Перемоги», під’їжджаючи до
зупинки громадського транспорту, зачепив правим
боковим дзеркалом заднього виду дитину, яка
знаходилась на руках у матері, що стояла на
бордюрному камені на цій же зупинці громадського
транспорту
На проспекті Героїв Водій
легкового
автомобіля
Саманд,
керуючяи
Водій легкового
Сталінграду,
транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння,
автомобіля отримав
у м. Харкові
недотримався безпечної швидкості та дистанції руху
травми
допустив наїзд на стоячий тролейбус Шкода-14TR, водій
якого здійснював перевезення 1 пасажира (службова
розвозка співробітників депо)
На вул. Молочній
Водій вантажного автомобіля ДAФ недотримав безпечного Постраждалі відсутні
у м. Харкові
бокового інтервалу та допустив зіткнення з трамваєм
TАТРA-Т3М, водій якого здійснював перевезення 45
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська –
Новожанове»
На вулиці Київській Водій тролейбуса ЗІУ, здійснюючи перевезення 24
Пішохід та пасажир
у м. Житомирі
пасажирів за міським марушрутом № 3 «Богунія - Смолянка тролейбуса отримали
- Вокзал», допустив наїзд на пішохода, який рухаючись по
травми
тротуару раптово вдарився об вхідні двері. В наслідок
екстреного гальмування в салоні тролейбуса відбулось
падіння пасажира
На вул. Дмитрівській Воідй трамвая Татра-Т-3, здійснюючи перевезенння Постраждалі відсутні
у м. Києві
пасажирів за міським маршрутом № 15 «вул.

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 З вини
Технічна

9

26.03.2018
08:50

На вул. АлмаАтинській
у м. Києві

26.03.2018
09:47

На просп.
Ювілейному
у м. Харкові

10

Старовокзальна - Автогенний завод», допустив схід та
завдав
пошкоджень
припаркованому
легковогому
автомобілю Лексус, в результаті потрапляння стороннього
предмету в фенікс-рейку вагону
Водій трамвая Татра-Т-3, здійснюючи перевезення
пасажирів за маршрутом № 33 «вул. А.Сабурова - ДВРЗ»,
допустив наїзд на пішохода, який переходив трамвайну
колію у не встановленому для цього місці
Водій вантажного автомобіля ГАЗ-53 недотримався
безпечного бокового інтервалу руху та допустив зіткнення з
тролейбусом
ЛАЗ-Е301,
водій
якого
здійснював
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом №24
«ст.м. Ак. Барабашова – 602 мікрорайон»

несправність

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини

Залізничний транспорт

1

22.03.2018
15:24

22.03.2018
20:35

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ

2

22.03.2018
20:25
3

4

23.03.2018,
05.38

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса. 1217 км
ПК1 перегін

Поїзд №6549 Сянки – Мукачево запросив допоміжний
Несправність
локомотив через несправність електропоїзда. Надано
електропоїзда.
допоміжний локомотив ВЛ10 №1478.
Затримка поїзда склала
01 год. 48 хв.
Поїзд №6631 Київ – Малин під час прибуття до пасажирської Травмовано сторонню
платформи
застосував
екстрене
гальмування
для особу. Затримка поїзда
попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не
на 00 год. 30 хв.
вдалось – травмовано сторонню жінку, що знаходячись в
Травмовано
стані алкогольного сп’яніння впала на колію. Локомотивною
сторонню особу
бригадою потерпілу доставлено до ст. Святошин, де о 21.10
передали її працівникам швидкої допомоги. Поїзд
відправився після складання актів працівниками поліції о
21.28 із загальною затримкою на 30 хв.
Під час прослідування локомотивом 2М62 №400Б/1232А
Затримка поїзда
контрольного посту під склад поїзда №667 Чернівці – Ковель
№400Б/1232А на 01
через
несправність
локомотива
машиніст
замовив год. 10 хв. По впливу
допоміжний локомотив. Поїзд з допоміжним локомотивом
затримано поїзд
2ТЕ10м №2834Б відправився о 21.35
№6470 на 00 год. 20
хв.
Поїзд №2906 зупинився через відмову у роботі компресорів
Поїзд №2906
електровозу
з
вимогою
допоміжного
локомотива. затримано на 02 год.
Допоміжний електровоз 2ЕЛ5 №011 надано зі ст. Княжево о
12 хв. По впливу
07.05.
затримано поїзди:

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Крижопіль – Княжево

23.03.2018,
18.37
5

6

7

8

9

24.03.2018
09:27

24.03.2018
09:45

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ.
ст. Ірпінь
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, перегін
блок-пост 8 км –
Селещина

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

24.03.2018,
13:55

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-2

24.03.2018,
19:02

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-4 ІваноФранківськ, ст.

Поїзд №78 Ковель – Київ смертельно травмував сторонню
людину (молода дівчина).

№2908 на 01 год. 45
хв., №2910 на 01 год.
31 хв., №2136 на 01
год. 30 хв., №2914 на
01 год. 04 хв., №2916
на 00 год. 50 хв.
Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Поїзд затримано на 00
год. 16 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №6573 Красноград – Полтава-Південна. На
регульованому без чергового переїзді 8 км сталося зіткнення
з автомобілем Форд-Транзит, який виїхав на переїзд при
справно працюючій сигналізації. Вини залізниці немає

Водій отримав травми.
Поїзд № 6573
затримано на 01 год.
03 хв.

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

Водій автобуса "Еталон", незважаючи на заборонне
показання світлової та звукової сигналізації виїхав на переїзд
1001 км ПК3 (4 категорії, без чергового працівника,
загального користування, регульований, неохороняємий),
внаслідок чого було зачеплено задню частину автобуса
поїздом №8552 при швидкості 77 км/год. Водій разом з
автобусом з місця події втік, травмованих немає.

Внаслідок ДТП
травмовані відсутні,
пошкоджено люк
акумуляторних
батарей тепловоза та
фарбування
колієвимірювального
вагона ПС-081. Поїзд
№8552 затримано на
00 год. 11 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Сходження двох
колісних пар другого
за напрямком руху
візка вагона
електропоїзда №22010

1-0-0 Аварія

Затримка поїзда №
2218 склала 03 год. 40
хв.

1-0-0 Інцидент

Під час виконання маневрової роботи на території РПЧ-3 з
групою із 7 вагонів за стрілочним переводом №199 біля
світлофора М31 сталося сходження двох колісних пар
другого за напрямком руху візка вагона електропоїзда
№22010. О 15.05 надано наказ №80-ДН-3 на виїзд аварійного
автомобіля ВП-7 Запоріжжя. Вагон встановлено на рейки о
16.35 за допомогою накаточних башмаків та ручного
домкрата
Поїзд №2218 зупинився на ст. Журавно з причини виходу з
ладу турбонагнітача у локомотиві 2М62 №1076 Б. О 19.50
запросив допоміжний локомотив. Допомогу надано зі ст.
Ходорів. Поїзд №2218 відправлено о 22.42.

Журавно

10

11

12

На МСДЦ КАСКАД сигналізує хибну зайнятість перша
Затримано поїзди:
ділянка наближення блок-пост 105 км по непарній колії,
№2727 на 32 хв.,
блок-пост 105-110 км непарна колія. Сторонніми особами на
24.03.2018,
№2201 на 30 хв.,
сигнальній установці №7 розкрито дросель-трансформатор
20:05
№2731 на 21 хв.,
ДТ06-1000 вкрадено кришку, сигнальну обмотку та ярмо.
№2607 на 19 хв.,
Проводяться відновні роботи пристрою. Повідомлено: ВОХР
№2001 на 16 хв.
о 20.06, поліцію о 20.15.
Поїзд №8851 на регульованому переїзді з черговим
працівником 75 км ПК2 допустив зіткнення із автомобілем
Регіональна філія
Range Rover, який при справно працюючій світовій та
25.03.2018, «Львівська залізниця»,
Затримка поїзда склала
звуковій сигналізації виїхав на переїзд. Травмовано водія
06:20
ДН-5 Ужгород, перегін
00 год. 10 хв
(доставлено до Виноградівської районній лікарні).
Рокосово – Королево
Пошкодження рухомого складу та інфраструктури
уточнюються
25.03.2018
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи із подавання 6
Сходження
15:55
«Південна залізниця», порожніх фітінгових платформ локомотивом на під’їзну
локомотива з колії
ДН-4 Полтава, ст.
колію ТОВ «ТЗК Інгулецька» (на балансі колієвласника)
Глобине
перед стрілочним переводом №37 під’їзної колії допущено
сходження локомотива 4 та 5 осями лівою стороною.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, 106 км
ПК10 перегону
Марганець – Нікополь

25.03.2018
19:00

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Грекувата

13

25.03.2018
20:24
14

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Одеса-Застава-1 –
Одеса-Західна на 4 км

На під’їзній колії ПАТ «ЦГЗК» (на балансі колієвласника)
під час виставляння локомотивом під’їзної колії ЧМЕ3
№4373 завантаженого маршруту у кількості 53 піввагонів на
станцію сталося сходження шести вагонів: три вагони
(№62512983, 60027547, 63651913) всіма колісними парами з
виходом за габарит на станційні колії в районі ділянок СП та
ЧАП та пошкодженям світлофора М2; три вагони
(№63700579, 60218310, 62253125) по дві колісні пари.
Силами відновного поїзда ст. Кривий Ріг Головний вагони
№63700579, 60218310, 62253125 встановлено на рейки о
06.00. В зв’язку з відсутністю габариту у горловині станції
перегін Грекувата – Червоний Шахтар закрито для руху
поїздів.
Поїзд №3023 при швидкості 40 км/год. застосував
гальмування для попередження наїзду на дерев’яний піддон,
встановлений на рейку невідомими особами, з наїздом

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Аварія

Схід 3 вагонів з колії

1-0-0 Аварія

Постраждалі відсутні
1-0-0 Втручання
в діяльність

25.03.2018
20:36
15

26.03.2018
04:50
16

25.03.2018
17:30
17

ПК8
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Затишшя
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Новоолексіївка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка

18

26.03.2018
09:56

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

19

26.03.2018
10:37

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця»

20

26.03.2018
22:49

27.03.2018
14:06
21

27.03.2018,
15.20
22

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава. 322 км
ПК8 перегону
Полтава-Київська –
Шведська Могила
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль. на 20
км ПК1 перегону
Гусятин – Копичинці

Поїзд №3009 застосував екстрене гальмування для
попередження наїзду на чоловіка, що лежав на баластній
призмі між рейкою та низькою пасажирською платформою, з
наїздом. Травмованого автомобілем швидкої допомоги
госпіталізовано в лікарню с. Захарівка. Повідомлено: поліція,
швидка допомога.
У поїзді №6913 Новоолексіївка – Сиваш машиністом під час
обходу виявлено крадіжку акумуляторної батареї у вагоні
№24903. Поїзд відправлено о 06.10 із затримкою на 45 хв.

Травмовано сторонню
особу. Затримано
поїзди: №3009 на 40
хв., №2005 на 29 хв.

О 21.50 від капітана поліції надійшло повідомлення про те,
що в районі 210 км станції стався випадок травмування лівої
гомілки сторонньої особи внаслідок пролізання під
вантажним поїздом, що рухався на невеликій швидкості.
Потерпілого доставлено в Смілянську міську лікарню.
Поїздом №6418 Ізюм – Харків-Левада перед пасажирською
платформою смертельно травмовано стороннього чоловіка
похилого віку, який вийшов на колію, на сигнали не реагував

Травмовано сторонню
особу

Затримка поїзда на 00
год. 45 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія
Смертельно
травмовано сторонню
особу

Поїздом №7702 перед переїздом 15 км травмовано Травмовано сторонню
стороннього чоловіка. Повідомлено: поліція, швидка
особу
допомога
Поїзд №6822 Київ-Пасажирський – Гребінка прибув на колію
Поїзд №6822
№4 із запізненням на 28 хв. через несправності зчепу відправився о 23.43 із
(несправність кіл управління) із вимогою розміну складу затримкою на 1 год. 21
поїзда. Зі ст. Яготин надано засилочний поїзд №7631
хв.
Поїзд №8552 травмував сторонню особу (чоловік похилого Травмовано сторонню
віку, сам ліг на колію перед поїздом). Викликано поліцію та
особу. Затримка
швидку допомогу. Постраждалого госпіталізовано в 1 міську
склала 35 хв.
лікарню з ампутацією нижніх кінцівок. Поїзд №8552
відправився з перегону о 14.41.
Сталося сходження з рейок двох вагонів (хвостового – двома
візками, середнього – одним візком) пасажирського поїзда №
6285 «Гусятин – Чортків»

1-0-1 Аварія

Сходження 2 вагонів з
колії

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія

27.03.2018,
19.00

23

28.03.2018
06:00
24

25

27.03.2018
06:15

28.03.2018
15:19
26

29.03.2018,
01:30

27

Подія (сходження
рухомого складу на
під’їзній колії).
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса. Ксенієве,
під’їзна колія ТОВ
«Іллічівський зерновий
термінал», баланс
колієвласника.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
ст. Капустине, на 5 км
ПК5 перегону
Капустине –
Промислова
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Харків-Сортувальний
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Слов’янськ
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Шпичкине

На території під’їзної колії допущено сходження з рейок 7
навантажених вагонів та тепловоза ТГМ2У №208 (власність
колієвласника). Причина та обставини з’ясовуються.
Сходження 7 вагонів з
колії

На під’їзній колії ДП «Смолінська шахта Східного Сходження 6 вагонів з
гірничозбагачувального комбінату» стався схід трьох із 6
колії
завантажених зерном вагонів маневрового складу під час
руху тепловозом вперед: третього №95241436 (всіма
колісними парами); четвертого №95237277 (трьома
колісними парами), п’ятого №95238374 (однією колісною
парою). Колія на балансі колієвласника
На коліях переданих у відання ПКВЧ-7, що примикають до
Сходження
ст. Харків-Сортувальний, сталося сходження маневрового
маневрового
локомотива ЧМЕ-3 №4565 на стрілочному переводі №330
локомотива двома
двома колісними парами
колісними парами
Машиністом електровоза ВЛ8 №450 на колії на 1034 км ПК 9 Травмовано сторонню
біля маневрового світлофора М6 виявлено стороннього
особу
чоловіка з травмами обох ніг. Викликано швидку та поліцію.
Потерпілого доставлено до травматичного відділення лікарні
м. Слов’янськ
Під час виконання маневрової роботи на 17 станційній колії
Схід з колії
відбулося сходження маневрового локомотива та одного локомотива та 1 вагона
завантаженого вагона з голови поїзда (вантаж – гранвідсів).
Локомотив зійшов усіма колісними парами, перший вагон
№66377516 – всіма колісними парами. Наказ №2 на
відправлення відновного поїзда ст. Лиман надано о 03.15.
Відновний поїзд ст. Лиман відправлено о 04.09. Причини та
обставини з’ясовуються. Проводяться відновні роботи. Вагон
поставлено на рейки о 05.50 за допомогою накаточних
башмаків

1-0-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Аварія
1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія

25.03.2018
20:10
1

Морський та річковий транспорт
Бердянський морський
У супроводі прикордонного вельботу «ВБ – 59»,
торговельний порт,
морської охорони Державної прикордонної служби України,
причал - № 6, Обитічна було ошвартовано судно СЧС «Норд»(прапор – Росія, порт
коса, середній
приписки – Керч, екіпаж – 10 чоловік), яке було затримано
чорноморський сейнер біля Обитічної коси

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

Постраждалі відсутні

О.О. Гончар

1-0-0
До відому

