Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 01.12.2017 по 08.12.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
13
0
18
3
31
3

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
3
0
4
0
2
0
9
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
27
19
46
Травмовано
0
1
0
1
Травмовано
0
0
7
7
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

0

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
11
4
8
4

Травмовано
0
4
4

1

0

0

2

0

0

5
17

0
4

1
5

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

Травмовано

5

0

0

0

0

0

0
5

0
0

0
0
Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

На вул. Запорізьке
шосе
у м. Дніпрі

Водій вантажного автомобіля Сканія не вибрав безпечну
дистанцію руху та допустив зіткнення із зупинившимся по
переду бензовозом Фредлайнер, водій якого здійснював
перевезення дизельного палива, продовжив некерований
рух та здійснив наїзд на самоскид Форд-Карго

Водій вантажного
автомобіля Сканія
отримав травми, та
відбувся витік
дизельного палива з
цистерни, приблизно
30 тон.

1-0-1 Не з вини

На майдані
Конституції
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2108 порушив правила
маневрування та допустив зіткнення з автобусом
БАЗ-А079.14, водій якого здійснював перевезення
5 пасажирів за міським маршрутом № 272е «майдан
Конституції – вул. Світла»

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Місце скоєння
подій

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт

1

2

30.11.2017

01.12.2017
17:30

3

01.12.2017
13:10

4

01.12.2017
23:30

4

5

02.12.2017
11:30

02.12.2017
11:30

На вул. Келецька
у м. Вінниці

Бердянська філія ДП
«Адміністрація
морських портів
України»
На 13 км. + 500 м.
автодороги
«Кам’янецьПодільський –
Білогір’я» поблизу
с. Зарічанка,
Хмельницької
області
На автодорозі
«Кам’янецьПодільський – Стара
Ушиця» поблизу
с. Зарічанка,
Хмельницької
області

6

03.12.2017
08:20

На вул. Великій
кільцевій
у м. Києві

7

03.12.2017
08:30

На вул. Великій
кільцевій,
Білячанський

Водій автобуса Богдан-А701.32-32, здійснював перевезення
18 пасажирів за міським маршрутом №24 « Вишенька – вул.
Бучми (ліс)», під’їжджаючи до зупинки, щоб уникнути
зіткнення з легковим автомобілем, водій якого порушуючи
ПДР здійснював маневр розвороту у недозволеному місці,
застосував екстрене гальмування, внаслідок чого в салоні
сталося падіння пасажира, який порушив техніку безпеки,
не тримався за поручні

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Стався вибух та пожежа всередині кабіни вантажного
автомобіля MAN, водій якого здійснював перевезення зерна
пшениці

Водій та його пасажир
отримали травми у
виді опіків

1-0-2 Не
ліцензований

Водій вантажного автомобіля КАЗ-4540 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом Богдан-А09212, водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів за маршрутом
«Кам’янець Подільський – Чемерівці»

Водій автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Водій легкового автомобіля Рено-Кенго не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-Спрінтер, водій якого
здійснював перевезення 19 пасажирів за маршрутом
«Гораївка – Камянець Подільський»

Водій та 2 пасажири
легкового автомобіля,
а також 1 пасажир
автобуса отримали
травми

1-0-4 Не з вини

4 пасажири автобуса
отримали

1-0-4 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового автомобіля Форд-Транзит не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив попутне
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-311, водій якого
здійснював перевезення 11 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом «Київ – Вишневе»,
неконтрольований від удару автобус призвів до зіткнення з
легковим автомобілем Деу-Ланос. Після чого обидва
транспортні засоби перекинулись
Водій автобуса ПАЗ-4234-04, здійснюючи перевезення
8 пасажирів за приміським маршрутом № 745 «Київ Коцюбинське», не впорався з керуванням (дорожнє

шляхопровід
у м. Києві
8

03.12.2017
16:10

На 97 км, автодороги
«Турка – Пісочне»,
Львівської області

9

03.12.2017
21:00

На пр-ті Паладіна
у м. Києві

10

03.12.2017
18:53

На вул. Грушевського
у м. Рівному

11

03.12.2017
17:30

На проспекті Науки
у м. Харкові

12

03.12.2017
02:30

На автодорозі М-03,
Київ - Москва біля
м. Железногорск
Російська Федерація

13

01.12.2017
17:35

На вул. Богдана
Хмельницького
у м. Тернополі

14

04.12.2017
09:10

15

04.12.2017
08:50

На вул.
Правобережньої
у м. Маріуполі,
Донецької області
На перехресті вулиць
Великої Морської та

покриття, асфальт, дві смуги руху, вкриті суцільним
льодом), здійснив наїзд на відбійник та з`їхав в кювет
Водій
автобуса
EOС,
здійснюючи
нерегулярні
перевезення 30 пасажирів від м. Львів до м. Трускавець,
не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з
керуванням та здійснив перекидання автобуса
Водій автобуса ІВАН-А07А-41, здійснюючи перевезення
10 пасажирів за приміським внутрішньообласним
маршрутом № 745 «Київ - Коцюбинське», не впорався з
керуванням та скоїв наїзд на припаркований на
правому узбіччі вантажний автомобіль ДАФ-105
Водій легкового автомобіля БМВ-518, не вибрав безпечної
швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, допустив
занос автомобіля з виїздом на смугу зустрічного руху, де
допустив лобове зіткнення з автобусом БАЗ-А079.03, водій
якого здійснював перевезення пасажирів за міським
маршрутом № 38 "вул. Коновальця-Агроресурс"
Водій автобуса Богдан-А092.02, здійснюючи перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 20е «майдан
Конституції – пров. Балакірєва», недотримався
безпечної бокової дистанції та скоїв наїзд на
припарковані легкові автомобілі: Нісан-Кашкай, ЛендРовер та Форд-Фокус
Водій автобуса EOС-180Z, здійснюючи перевезення
22 пасажирів за регулярним маршрутом Київ - Москва
не впорався з керуванням з’їхав у кювет та перекинувся
на лівий бік
Водій автобуса І-Ван-А07А24, здійснюючи перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 33, не
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху,
допустив зіткнення з легковим автомобілем ФордМондео
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2104, виїжджаючи з
прилеглої дороги, не надав переваги у русі та скоїв
зіткнення з автобусом Рута-25, водій якого здійснював
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 104
Водій легкового автомобіля Опель-Астра проігнорував
забороняючий сигнал світлофора, виїхав на перехрестя, де

3 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 З вини

Водій та 2 пасажири
автобуса отримали
травми

1-0-3 З вини

Пасажир автобуса,
водій та пасажир
легкового автомобіля
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

6 пасажирів автобуса
отримали травми
різних ступенів
тяжкості

1-0-6 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1 пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Артилерійської
у м. Миколаєві

16

04.12.2017
11:00

допустив зіткнення з автобусом Івеко-С13, водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 23
Водій легкового автомобіля Рено-Сценік не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
На вул. Київська шосе
автобусом
БАЗ-А079.23,
водій
якого
здійснював
у м. Житомирі
перевезення 8 пасажирів за міжміським маршрутом
«Житомир - Київ»

04.12.2017
07:00

На вул. Головній
у м. Чернівцях

18

04.12.2017
15:10

На вул.
Годбергівського
у м. Харкові

19

04.12.2017
17:10

На пр-т Нігояна
у м. Дніпрі

20

05.12.2017
07:25

На 163 км. + 500 м.
а/д Київ-Чоп,
Житомирського р-ну,
Житомирської
області

21

05.12.2017
17:00

На вул. Покровська
Площа
в м. Суми

22

05.12.2017
12:30

На вул. ПівденноКільцевій
у м. Чернівцях

17

Водій легкового автомобіля ЗАЗ-Ланос не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом Богдан-А091, водій якого рухався без
пасажирів за міським маршрутом № 11
Водій вантажного автомобіля Івеко-75Е17 не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
трамваєм Татра-Т3А, водій якого здійснював перевезення
40 пасажирів за міським маршрутом № 27
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-Спрінтер-313СДІ,
здійснюючи перевезення 9 пасажирів за міським
маршрутом № 156, допустив наїзд на пішохода, який
перебігав проїжджу частину дороги у невстановленому для
переходу місці
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-Спрінтер-416,
здійснюючи перевезення 1 пасажира для власних потреб
за міжобласним маршрутом, не дотримався безпечної
дистанції руху та допустив попутне зіткнення з
вантажним автомобілем МАЗ-555102
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 56, не
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив
попутне зіткнення з легковим автомобілем Форд-Фієста
Водій автобуса Богдан-А091, здійснюючи перевезення
5 пасажирів за міським маршрутом № 2 «вул. П.
Кільцева – мрн. Садгора», допустив наїзд на пішохода,
який переходив дорогу по пішохідному переходу

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди та його
пасажир отримав
травму травми

1-1-1 Не з вини

Постраждалих не має

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Водій автобуса та
його пасажир
отримали травми

1-0-2 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 З вини

23

05.12.2017
18:30

24

06.12.2017
07:45

25

06.12.2017
09:00

26

06.12.2017
09:20

27

04.12.2017
08:50

28

06.12.2017
16:30

29

06.12.2017
17:20

30

06.12.2017
17:50

На автодорозі «ЛьвівЛуцьк», поблизу
с. Сілець,
Львівської області

Водій автобуса Форд-Транзит, здійснюючи регулярні
спеціальні перевезення пасажирів, скоїв наїзд на пішохода,
який знаходився на проїжджій частині дороги не
встановленому для цього місці
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21099 не вибрав безпечної
На 359 км а/д «Київ- швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де
Чоп»,
допустив лобове зіткнення з автобусом СЕТРА-S415HD,
Рівненської області водій якого рухався в зустрічному напрямку без пасажирів,
не за маршрутом
Водій автобуса Богдан-А-09202, здійснюючи перевезення
На проспекті
21 пасажирів за міським маршрутом № 108, не
Адмірала Луніна
дотримався безпечної бокової дистанції та допустив
у м. Маріуполі,
зіткнення з стоячим на узбіччі автомобілем ДачаДонецької області
Соленза та збив водія
Водій автомобіля-таксі ВАЗ-21007, рухаючись без
пасажирів не переконався в безпеці руху, не дотримався
На вул. С.Бандери,
безпечної дистанції руху та допустив бокове зіткнення з
у м. Тернополі
автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював
перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 10
На перехресті вул.
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-Спрінтер-313CDI,
Погранична та
здійснюючи перевезення 4 пасажирів для власних
вул. 1-ша Слобідська потреб, не надав переваги у русі та допустив бокове
у м. Миколаєві
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-21063
Водій легкового автомобіля Рено-Кенго під час маневру
На перехрестті вулиць
обгону не дотримався безпечної дистанції руху та допустив
Москалівської та
бокове зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій якого
Черепанових
здійснював
перевезення 15 пасажирів за міським
у м. Харкові
маршрутом № 258е «вул. Богомольця – просп. Слави»
На перехрестті вул.
Водій легкового автомобіля Опель-Вектра не дотримавшись
Гвардійців
безпечної дистанції та швидкості руху допустив попутне
Широнінців та вул.
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював
Дружби Народів
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 259е
у м. Харкові
«вул. Дружби Народів – вул. Одеська»
На перехрестті вулиць Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер, здійснюючи
Сватовської та
перевезення
5
пасажирів
за
приміським
Центральної
внутрішньообласним маршрутом № 13 «мікрорайон
у м. Куп’янськ,
Ювілейний – Куп’янськ Вузловий», виконуючи маневр
Харківської області правого повороту, не надав переваги у русі та допустив

Пішохід загинув на
місці пригоди

1-1-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля загинув на
місці пригоди

1-1-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля та 10
пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-11 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

31

32

06.12.2017
20:30

На вул.
Б.Хмельницького,
у м. Львові

06.12.2017
22:46

На 144 км автодороги
«Київ-Чоп»,
поблизу с. Кам’янка,
Житомирського
району,
Житомирської
області

1

01.12.2017
08:05

На перехресті вул.
Поліської та
Лозовецької
у м. Тернополі

2

01.12.2017
08:30

На вул.
Холодногірська
у м. Харкові

3

04.12.2017
07:45

На вул.
Гольдбергівська
у м. Харкові

4

04.12.2017
11:10

На вул. Гагаріна
у м. Рівному

5

04.12.2017
15:10

На вул.
Годбергівського
у м. Харкові

зіткнення з легковим автомобілем Форд-Транзит
Водій легкового автомобіля БМВ-316, здійснюючи маневр
лівого повороту, не надав переваги у русі та допустив
бокове зіткнення з автобусом БАЗ-А079.04, водій якого
здійснював перевезення 20 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом «Львів – Дубляни»
Водій вантажного автомобіля Рено-Магнум, не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив
лобове зіткнення з легковим автомобілем Сітроєн
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Пассат не врахував
дорожньої обстановки на слизькій ділянці дороги, не
впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де
допустив зіткнення з тролейбусом ШКОДА-15TR водій якого
здійснював перевезення 4 пасажирів за міським маршрутом
№7
Водій легкового автомобіля ЧЕРІ-КЮ-КЮ недодержав
бокового інтервалу допустив зіткнення з тролейбусом
ТРОЛЗА, водій якого здійснював перевезення 50 пасажирів
за міським маршрутом № 27 «пр-т Дзюби – вул. Новий
Побут»
Водій трамвайного поїзда Татра-Т3А, здійснюючи
перевезення 100 пасажирів за міським маршрутом № 3, не
дотримався безпечної дистанції та швидкості руху
допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
Хюндай-Туксон
Водій тролейбуса Шкода-9Тр, здійснюючи перевезення
35 пасажирів за міським маршрутом № 2, не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, і допустив попутне
зіткнення з легковим автомобілем Хонда-Аккорд
Водій вантажного автомобіля Івеко-75Е17, не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
трамваєм Татра-Т3А, водій якого здійснював перевезення
40 пасажирів за міським маршрутом № 27

Водій та пасажирка
легкового автомобілю
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Водій та пасажир
легкового автомобіля
отримали померли, 1
пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-2-1 Не
ліцензований

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 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

Водій трамвая ТАТРА-Т3, здійснюючи перевезення
90 пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська –
Новожаново», рухаючись на заборонений сигнал
Постраждалі відсутні
світлофора, допустив зіткнення з легковим автомобілем
Мерседес-Віто, та послідуючим зіткненням з легковим
автомобілем Деу-Леганза
Під час руху в салоні трамвая ТАТРА-Т3, водій якого
здійснював перевезення 2 пасажирів за міським маршрутом
Постраждалі відсутні
№ 6 «602-й мікрорайон – Південний вокзал», сталося
загоряння підлоги
Водій тролейбуса Шкода-9ТР, здійснюючи перевезення
50 пасажирів за міським маршрутом №2 «Боярка Льонокомбінат», не дотримався безпечної дистанції та Постраждалі відсутні
швидкості руху допустив попутне зіткнення з легковим
автомобілем Тойота
Під час здійснення перевезень пасажирів трамваєм Татра7 осіб отримали
Т3, за міським маршрутом № 7 відбулось самозагорання
травми
щитової кабіни водія
Залізничний транспорт

6

05.12.2017
18:35

На перехресті вулиць
Академіка Павлова та
Амурської
у м. Харкові

7

05.12.2017
05:35

В 602 мікрорайоні,
трамвайне коло,
у м. Харкові

8

06.12.2017
18:45

На перехресті вулиць
Київської та
Грушевського
у м. Рівному

9

07.12.2017
18:02

На вул. Миколаївська
дорога у м. Одесі

1

01.12.2017
09:14

Південна залізниця, на
11 км перегону
Люботин – Новая
Бавария

2

Поїзд №2018 (ВЛ11М6 №498) повідомив, що сигнальна
Придніпровська
установа №6 сигналізує червоним вогнем. Оглядом виявлено
02.12.2017
залізниця, ДН-1 Дніпро, крадіжку 2 стикових накладок сторонніми особами. О 16.02
14:29
на 991км ПК2
перегін закрито для руху поїздів для проведення
відновлювальних робіт, о 16.12 перегін відкрито.

3

02.12.2017
17:36

Південно-Західна
залізниця, ДН-1 Київ

4

03.12.2017
04:00

Південно-Західна
залізниця, ДН-1 Київ

Поїздом № 134 (Київ - Констянтинівка) ТЕП-70 №88 (ТЧ-3)
(ОП Песочін) був травмований сторонній чоловік

1-0-0 З вини

1-0-0 Загорання

1-0-0 Не з вини

1-0-7 Загорання

Травмовано сторонню
особу. Затримка
склала 00 год. 48 хв.

1-0-1
Аварія

Затримано поїзди:
№2018 на 16 хв.,
№2956 на 10 хв.,
№6276 на 30 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Поїзд №732 затримано
Поїзд №723 сполученням Харків – Київ (HRCS2 №006)
на 3 год. 06 хв. По
зупинився на колії №31 Полтавського парку через злам двох
впливу затримано
струмоприймачів. Поїзд №6816 сполученням Київ – Яготин поїзди: №720 на 39 хв.,
(ЕД №071) о 17.40 повідомив про обрив контактного проводу №726 на 1 год. 10 хв.,
в районі 31 та 32 колії. О 20.25 габарит контактної мережі
№6816 на 2 год. 37
відновлено та подано напругу
хв.,№6818 на 20 хв.,
№6820 на 23 хв
Під час відстою на колії №23 електропоїзда ЕД9м №071, По впливу затримано
сталося загорання вагонів №07101 та №07106. На місце поїзди №63 Харків –

1-0-0
Інцидент

1-0-0
Аварія

5

6

7

Південно-Західна
03.12.2017
залізниця, ДН-1, станція
10:20
Київ-Пасажирський
Львівська залізниця,
ДН-3 Рівне, перегін
03.12.2017
Люблинець-Волинський
14:15
– Турійськ на 136 км
ПК6
Південна залізниця, ДН03.12.2017
1 Харків, Перегін
21:24
Шебелинка-Занки,
294км ПК

8

04.12.2017
16.40

9

04.12.2017
18:56

10

05.12.2017
06:46

11

05.12.2017
17:05

Південно-Західна
залізниця, ДН-2
Козятин. ст. Біла Церква
Донецька залізниця,
ДН-2 Лиман, ст.
Краматорськ,
Південно – Західна
залізниця Жмеринська
дирекція залізничних
перевезень, ст.
Хмельницький
Південно – Західна
залізниця
Придніпровська
дирекція залізничних

пожежі викликано пожежні машини ДСНС прибули о 04.15,
Київ на 20 хв
приступили до локалізації о 04.44. Пожежу локалізовано о
05.32. Електропоїзд повинен був відправлятись на графік
поїзда №6803 о 05.24.. Постраждалих немає.
За повідомленням чергового по вокзалу Кащенко на лінію
«102» надійшло анонімне повідомлення про замінування
Центрального та Південного вокзалів станції. Пасажирів
Затримок поїздів
евакуйовано. На місце події прибули працівники
немає
піротехнічної служби МВС та ДСНС. Після огляду всіх
приміщень вокзалу вибухонебезпечних предметів не
виявлено. О 12.00 роботу вокзалів відновлено
Поїзд №6303 Ковель – Червоноград (ДПЛ №003) застосував
екстрене гальмування для попередження наїзду на людину.
Затримка поїзда склала
Наїзд попередити не вдалось – травмовано монтера колії ПЧ1 год. 00 хв.
10, 1975 р.н. Каретою швидкої допомоги постраждалого
доставлено у з травматичною ампутацією нижніх кінцівок
Поїзд № 124 (ЧС-7 166) сполученням Костянтинівка-Київ
Смертельно
застосував екстрене гальмування за 200м. до зупиночного
травмовано сторонню
пункту Слобожанська 9 – смертельно травмований сторонній
особу
невідомий чоловік
Вантажного двору. О 16.50 за повідомленням заступника
начальника станції Лобко в районі стрілочного переводу №50
працівниками ПЧ-4 виявлено сторонні предмети, які схожі на
Затримки поїздів не
гранатомети. Повідомлено: поліція, СБУ, ВОХР. Після
має
огляду сторонніх предметів працівниками відповідних служб,
о 18.10 інформацію підтверджено – виявлено 2 гранатомети
За повідомленням чергового по вокзалу на лінію 102
надійшла анонімна інформація про замінування вокзалу.
Проведено евакуацію пасажирів та персоналу.
Поїзд №130 сполученням Ужгород-Київ 6ваг. локомотив ЧС4-085 ТЧ-1 Київ зупинився на 1220км. 6год 46хв.
Затримка поїзда склала
(охороняємий переїзд) прийняв екстрене гальмування.
+14хв.
Смертельно травмував похилого чоловіка (кинувся під поїзд).
Відправився в 7год.00хв.
Машиніст поїзда №2613 застосував екстрене гальмування на
1153 км ПК-10 станції Таврійськ, для запобігання наїзду на
сторонню людину.

Смертельно
травмовано сторонню
особу

Загорання

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-1
Аварія

1-1-0
Аварія

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

1-1-0
Аварія

12

перевезень
Одеська залізниця,
виробничий підрозділ
05.12.2017
Одеська дирекція
17:05
залізничних перевезень
ДН-1

13

06.12.2017
02:03

14

06.12.2017
12:25

15

06.12.2017
12:58

16+

06.12.2017
15:10

Поїзд №8252 (ВПР 3335) застосував екстренне гальмування
на 1483 км ПК6 при швидкості 50 км/год для попередження
Затримка поїзда склала
наїзду на сторонню людину, наїзд попередити не вдалось
00 год. 15хв.
(Постаждалий – чоловік 50 років, очікує госпіталізації). Поїзд
зупинився в 17 год. 25 хв., відправився в 17 год. 40 хв.
Затримка поїзда
№2405 складає більше
Поїзд № 2405 (2ТЕ 116 №1169, ТЧ-6, 60/0 вагонів, 5030 т)
2 год. По впливу
Південна залізниця, ДН- зупинився на 758 км ПК2 з вимогою допоміжного
затримано поїзд
4 Полтава
локомотива через несправність дизель-генератора. Надано
№6522/6521 Гребінка–
допоміжний локомотив ЧМЕ3 №3188, ТЧМ.
Прилуки–Ніжин на 00
год. 38 хв
Поїзд №3005Д (ВЛ80с №660) зупинився на колії №І станції
через мимовільне спрацювання автогальм. Локомотивною
бригадою виявлено зістрибування сторонніх осіб з вагонів
Одеська залізниця, ДН-1
поїзда. Під час огляду поїзда працівниками ПКТО ОдесаПоїзд №3005
Одеса, станція ОдесаПересип виявлено у 6, 32, 33 з голови поїзда вагонах
затримано на 33 хв.
Пересип
№№53229274, 95531448, 95652830 (зерновози) відсутність
горизонтальних гальмівних важелів. Повідомлено черговим:
поліція, ВОХР
Поїзд №6273 сполученням Тернопіль – Іване-Пусте (ДР1-А
№217/209) прибув на ст. Борщів о 12.57 та простоював в
очікуванні відправлення через закриття перегону Борщів Львівська залізниця,
Затримка поїзда
Іване-Пусте на підставі повідомлення №1, яке видано
ДН-2 Тернопіль, станція
№ 6273 склала 02год.
вагоном колієвимірювачем №126 о 14.35. Поїзд відправлено
Борщів
50хв.
зі ст. Борщів о 15.48 з затримкою на 02 год. 50 хв. Причина
закриття перегону: розширення колії 5 ступеня (шаблон
1550мм).
На колії №5 допущено
сходження двох
вагонів: вагон
Придніпровська
При виконанні маневрів, подачі двох завантажених вагонів
№66938929 перший
залізниця, ДН-3
(вантаж: мінеральні добрива), вагонами вперед, локомотивом
візок двома колісними
Запоріжжя, станція
ЧМЕ3 №1974, на колії №5 допущено сходження двох
парами, другий візок
Нельгівка
вагонів.
одною колісною
парою, вагон
№60512902 перший

1-0-1
Аварія

1-0-0
Інцидент

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0
Аварія

візок одною колісною
парою.

17

06.12.2017
18:15

18

07.12.2017
04:43

19

07.12.2017
07:15

20

07.12.2017
07.12

21

07.12.2017
23:30

1

-

При відправленні поїзда №3012 (ВЛ80с №2346 ТЧ-2
Подільськ, 1129 т, 208 осей) з колії №13 Сортувальновідправного парку сталося падіння розпірної тяги тріангелем Викиданням другого
через крадіжку двох вертикальних важелів гальмівної
за напрямком руху
важільної передачі з подальшим волочінням тяги на довжині
візка в п’ятому з
Одеська залізниця, ДН-1
40 метрів з впиранням важеля в залізобетонну шпалу і
голови поїзда вагоні
Одеса, станція
викиданням другого за напрямком руху візка в п’ятому з №95617601 (порожній
Чорноморськ-Пор
голови поїзда вагоні №95617601 (порожній зерновоз) з зерновоз) з подальшим
подальшим сходженням обох колісних пар. Для ліквідації
сходженням обох
наслідків сходження вагону задіяно відбудовний поїзд станції
колісних пар
Одеса-Товарна, наказ № 19 ДН-1 о 20.36. Повідомлено:
черговому поліції міста Чорноморськ, НОР-1
Поїзд №6903 Носівка – Дарниця (ЕР9м №526) прибув на
станцію та запросив допоміжний локомотив через
Південно-Західна
Електропоїзд №6903 з
несправність зчепу. Надано допоміжний локомотив ВЛ80
залізниця, ДН-1 Київ,
технічних причин
№125 ТЧМ-9 Вербицький, прибув на ст. Кобижча о 05.50. О
ст. Кобижча
відмінено
06.10 згідно наказу №6 НРП електропоїзд №6903 з технічних
причин відмінено
Південно-Західна
За повідомленням машиніста електропоїзда №6610 (ТетерівТравмовано сторонню
залізниця, ДН-1 Київ, Борщагівка) Ер 9м №551. На 30км.пк-5 знаходиться не
особу
ст.Буча
смертельно травмований чоловік років 30-35.
За повідомленням чергового по вокзалу, на платформі між
Придніпровська
коліями №9 та №11 лежить невідомий чоловік без ознак Травмовано сторонню
залізниця, ДН-1 Дніпро,
життя. Повідомлено: поліція, швидка допомога. (Інформація
особу
ст. Дніпро-Головний.
до ЦРБ надійшла о 13.26 від РБ)
Поїзд №6315 сполученням Ковель - Хотислав (РА №002)
прибув на ст. Хотислав з запізненням на 50 хв. О 23.35
запросив допоміжний локомотив через несправність
Львівська залізниця,
комп’ютера. Допоміжний локомотив ЧМЕ3 №4646 ТЧМ-7 Затримка поїзда склала
ДН-3 Рівне, станція
відправився о 00.07 з ст. Ковель та 01.50 прибув на ст.
02 год. 43 хв.
Хотислав (Білорусія)
Хотислав. Поїзд №6316 сполученням Хотислав - Ковель з
допоміжним локомотивом відправився о 02.13 з запізненням
на 02 год. 43 хв.
Морський та річковий транспорт
-

-

-

1-0-0
Аварія

1-0-0
Інцидент

1-0-1
Аварія
1-1-0
Аварія

1-0-1
Інцидент

-

Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

