Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 08.12.2017 по 15.12.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
11
1
14
1
25
2

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
0
0
Не ліцензований
1
2
Втручання
1
1
ВСЬОГО:
2
3

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
1
0
3
0
0
0
4
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
11
15
26
Травмовано
0
1
3
4
Травмовано
0
1
0
1
Травмовано
0

0
1

0
0

0
0

0
1

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
14
11
13
11

Травмовано
0

2
2

0

0

0

1

0

0

6
20

0
11

0
2

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

1

07.12.2017
18:09

2

07.12.2017
12:50

3

08.12.2017
10:15

Місце скоєння
подій
На перехресті вул.
Українська та пр.
Соборного
у м. Запоріжжі
На вул.
М. Ломоносова
у м. Надвірна,
Івано-Франківської
області
На 527 км, а/д М-06
«Київ – Чоп»,
Львівської області

Травмовано

10

0

0

3

0

0

5
18

1
1

2
2

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер, здійснюючи
перевезення 17 пасажирів за міським маршрутом № 38,
допустив наїзд на пішоходів, на регульованому
пішохідному переході
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц не обрав
безпечної швидкості руху, виїхав на смагу зустрічного руху
та допустив зіткнення з автобусом Пежо-Карсан, водій
якого здійснював перевезення пасажирів за міським
маршрутом № 12
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з автобусом Богда-А092.02,
водій якого здійснював перевезення 4 пасажирів за

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

2 пішоходи отримали
травми

1-0-2 З вини

1 пасажир автобуса та
1 пасажир легкового
автомобіля отримали
легкі травми

1-0-2 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

4

08.12.2017
17:50

На вул. Гвардійців
Широнінців
у м. Харкові

5

08.12.2017
08:50

На перехресті
проспектів Ю.
Гагаріна та Л. Ландау
в м. Харкові

10.12.2017
08:08

У смт. Шпиків,
Тульчинського
району,
Вінницької області

6

7

09.12.2017
05:50

8

09.12.2017
23:30

9

11.12.2017
09:35

10

10.12.2017
08:30

На пр-ті
Слобожанський та
пересіченні вул.
Байкальська
у м. Дніпро
На кільцевій дорозі у
м. Львові, на стоянці
готелю "Панська Гора

маршрутом «Львів – Золочів»
Водій автобуса ІВАН, здійснюючи перевезення 20 за
міським маршрутом №263 «Інститут протезування – 602
мікрорайон», не дотримався бокового інтервалу руху та
допустив зіткнення з легковим автомобілем ХюндайАкцент
Водій
легкового
автомобіля
Фольтсваген-Пассат
недотримав безпечного бокового інтервалу руху допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював
перевезення
11
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласнив маршрутом № 1154 «Мерефа - Харків»
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення
8 пасажирів за міжміським внутрішньообласним
маршрутом «Чернівці - Вінниця», на слизькій ділянці
дороги не впорався з керуванням, що призвело до заносу
транспортного засобу та його перекидання
Водій автомобіля ВАЗ-2107 рухався по пр.Слобожанський в
напрямку м. Підгородне на заборонний червоний сигнал на
перехресті з вул. Байкальська та допустив зіткнення з
автобусом Мерседес-Бенц-Спринтер-311 СД ПЕ
Невідомі особи кинули вибухівку в автобус МАН, автобус
знаходився на відстої без пасажирів

Водій легкового автомобіля Фольксваген-Таурег не
дотримався безпечної дистанції та швидкості руху,
допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
На проспекті Гагаріна, ГАЗ-2402, після чого допустив дотичне зіткненням з
у м. Харкові
автобусом
Сканія-Ірізар, водій якого здійснював
перевезення 7 пасажирів за міжміським маршрутом
Слобожанське (Зміївський р-н) – Харків (ст.м. «Академіка
Барабашова»)
Поблизу повороту на Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення
с. Дзигівка, на а/д
12 пасажирів за приміським внутрішньообласним
Р-08 «Немирів маршрутом «Вапнярка – Цикинівка», не впорався з
Ямпіль»,
керуванням та допустив з’їзд в кювет, в наслідок чого
Вінницької області відбулось падіння пасажира в салоні автобуса

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 З вини

Водій легкового
автомобіля та 3
пасажири отримали
травми

1-0-4 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не законне
втручання
(Нерезидент)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

1 пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

11

12

13

14

11.12.2017
18:30

11.12.2017
16:30

11.12.2017
18:00

11.12.2017
17:00

На вул. Матросова
у м. Мукачево,
Закарпатської
області
На 111 км а/д
«ВиступовичіЖитомир-МогилівПодільський»,
Коростенського
району,
Житомирської
області
На а/д Р-06
«Благовіщенське—
Вознесенськ—
Миколаїв», поблизу
с. Себине
Новоодеського
району,
Миколаївська
області
На перехресті вул.
Небесної Сотні та вул.
Першоравневої
у м. Кременчук,
Полтавської області

15

12.12.2017
11:50

На перехресті вул.
Горького та вул.
Реміснича
у м. Сумах

16

12.12.2017
09:40

На вул. Живовій
у м. Тернополі

17

11.12.2017
19:00

На пр-ті. Гагаріна
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля ВАЗ-11193 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом ПАЗ, водій якого здійснював
перевезення 3 пасажирів за міжміським маршрутом «м.
Мукачево — с.Пістрялово»

Водій легкового
автомобіля та його
пасажир отримали
травми

1-0-2 Не з вини

Водій легкового автомобіля БМВ-520 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій якого здійснював
перевезення 16 пасажирів для власних потреб (Шкільний
автобус)

Водій легковий
автомобіля загинув на
місці пригоди, три
пасажира автобуса
отримали травми

1-1-3 Не
ліцензіат

Водій легкового автомобілю Деу-Ланос не надав перевагу у
русі та допустив зіткнення з автобусом Мерседес-БенцСпрінтер-412D, водій якого здійснював перевезення
6 пасажирів за міжміським маршрутом загального
користування «Курячі Лози – Миколаїв»

2 пасажири легкового
автомобіля отримали
тілесні травми

1-0-2 Не з вини

Водій автобуса ПАЗ-32051, здійснюючи перевезення
12 пасажирів за маршрутом «Полтава – Успенка», не
Постраждалі відсутні
дотримався безпечної швидкості руху та допустив наїзд
на паркан
Водій легкового автомобіля Опель-Вектра під час
виконання маневру лівого повороту не наддав переваги в Водій
та
пасажир
русі та допустив лобове зіткнення з автобусом БАЗ А079.14, легкового автомобіля
водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за отримали травми.
міським маршрутом №20 «Ковпака-Аеропорт»
Водій
легкового
автомобіля-таксі
Деу-Ланос,
не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував
Постраждалі відсутні
дорожньої обстановки та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ВАЗ-21099, який стояв на узбіччі дороги
Водій легкового автомобіля НІСАН-ЛІФ недотримав
Постраждалі відсутні
безпечного бокового інтервалу допустив зіткнення з

1-0-0 З вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 З вини
1-0-0 Не з вини

18

12.12.2017
18:10

На вул. Вовчинецької
у м. ІваноФранківську

19

13.12.2017
06:35

На вул. Городецького
у м. Львові

20

13.12.2017
13:10

На вул. Київській
у м. Рівному

21

13.12.2017
16:25

На 432 км + 400 м
автодороги «Київ –
Ягодин», поблизу
с. Старі Кошари,
Волинської області

22

13.12.2017
17:20

На вул. Д. Нечая
у м. Дніпрі

23

13.12.2017
17:40

24

14.12.2017
07:40

25

14.12.2017
14:00

На вул. Небесної
Сотні у смт. Романів,
Житомирської
області
На перехрестті вул.
Леонтовича Відродження
у м. Тульчин,
Вінницької області
На Кіндійськом шосе
у м. Херсоні

автобусом
БАЗ-А079.14,
водій
якого
здійснював
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 119е
«Аеропорт – пр-т Перемоги»
Водій автобуса Богдан-А09202, здійснюючи перевезення
11 пасажирів за міським маршрутом № 34, допустив
наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину
дороги на нерегульованому пішохідному переходу
Водій автобуса Богдан-А092.02, здійснюючи перевезення
20 пасажирів за міським маршрутом № 18, здійснив наїзд на
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
дороги у невстановленому для цього місці
Водій легкового автомобіля Пежо-205 проігнорував
забороняючий сигнал світлофора, виїхав на перехрестя та
допустив
зіткнення з
автобусом
Богдан-А092.02,
водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за
міським маршрутом № 53
Водій автобуса ПАЗ-32054, здійснюючи перевезення
6 пасажирів за приміським внутрішньообласним
маршрутом «Ковель – Черемошне» не впорався з
керуванням виїхав за межі проїжджої частини дороги та
допустив наїзд перешкоду (дерево)
Водій автобуса Рута-25, рухаючись за міським маршрутом
№ 85 без пасажирів, допустив наїзд на пішохода, який в
стані алкогольного сп’яніння рухався по проїзній частині
дороги в зустрічному напрямку, та раптово впав під колеса
автобуса
Водій
автобуса
Фольксваген-LT-35,
здійснюючи
перевезення
15
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним
маршрутом
«Колодяжне
Житомир», скоїв наїзд на велосипедиста
Водій автобуса ГАЛАЗ-075, здійснюючи перевезення
12 пасажирів за міжміським внутрішньообласним
маршрутом «Вінниця - Крижопіль», допустив наїзд на
пішохода, який переходив проїжджу частину дороги по
пішохідному переходу
Водій автобуса Богдан-А092.12, здійснюючи перевезення
25 пасажирів за приміським внутрішньообласним
маршрутом «Херсон - Кринки», допустив наїзд на

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Два пасажири
автобуса отримали
травми

1-0-2 З вини

Пішохід загинув на
місці пригоди

1-1-0 Не з вини

Велосипедист
загинув на місці
пригоди

1-1-0 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Пішохід з дитиною
отримали травми

1-0-2 З вини

26

27

13.12.2017
16:05

На перехресті вул.
В.Перспективна та
вул. Преображенська
у м.
Кропивницькому

14.12.2017
16:45

На автодорозі «КиївХарківДовжанський»,
поворот на с.
Сніжківка, у м. Ізюм
Харківської області

1

07.12.2017
13:42

На перехресті вул.
Соборна та вул.
Дворецька,
у м. Рівному

2

07.12.2017
18:00

На вул.
Валентинівській
у м. Харкові

3

12.12.2017
11:59

На вул.8-го Березня
у м. Миколаєві

4

14.12.2017
14:00

На вул. Клочківській
у м. Харкові

пішохода з дитиною, яка переходила проїжджу частину
дороги по пішохідному переходу
Водій автобуса БАЗ-2215, здійснюючи перевезення
7 пасажирів за міським маршрутом загального
користування № 126, під час маневру обгону не
дотримався безпечного бокового інтервалу та безпечної
дистанції руху допустив зіткнення з легковим
автомобілем Деу-Ланос
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2101, виїжджаючи на
головну дорогу, не надав перевагу у русі та скоїв зіткнення
з автобусом БАЗ-А079.14, який здійснював перевезення
4 пасажирів за міським маршрутом № 2 «Міський ПК –
ІОНЗ через Піски»
Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса Шкода-9Тр, здійснюючи перевезення
70 пасажирів за міським маршрутом № 1, не вибрав
безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої
обстановки та допустив попутне зіткнення з легковим
автомобілем Сітроєн
Водій вантажівки не витримавши бокового інтервалу руху та
допустив зіткнення з тролейбусом ТРОЛЗА, водій якого
здійснював посадку/висадку
пасажирів на зупинці
громадського транспорту «Педагогічний університет», під
час перевезень 7 пасажирів за міським маршрутом № 42 «вул.
Героїв Праці – мікрорайон Північна Салтівка», та зник з
місця пригоди
Водій вантажного трамвая КТМ-5, здійснюючи розворот на
відокремленому трамвайному полотні розворотного кільця,
огородженого з двох сторін парапетом, допустив затиснення
між лівим за ходом руху парапетом та трамваєм пішохода,
яка перетинала трамвайне полотно в невстановленому місці
Водій легкового автомобіля Мітцубісі-Ланцер, виїжджаючи
на головну дорогу, не надавши перевагу у русі та скоїв
зіткнення з трамваєм ТАТРА-Т3, водій якого здіюснював
перевезення 40 пасажирів за міським маршрутом № 20
«просп. Перемоги – Південний вокзал»

Постраждалі відсутні

1-0-0 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

Пішохід отримала
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Залізничний транспорт

1

08.12.2017
16:02

2

08.12.2017
23:06

3

09.12.2017
03:25

4

09.12.2017
10:51

5

09.12.2017
12:40

6

10.12.2017
11:55

Південна залізниця,
Полтавська дирекція,
на 216 км. ПК. 4,
перегону «Ганнівка –
Кобеляки»

Смертельно
травмовано сторонню
Поїзд № 92 ТЧ – 6 Поїзд сполученням Кременчук – Москва,
особу. По впливу поїзд
смертельно травмував сторонню особу
№ 92 затриманий + 0
год . 17 хв
Поїзд №2069 (ВЛ8 №268) через збиття планки нижньої
негабаритності на переїзді 178км зупинився. Оглядом
локомотивною бригадою виявлено у 9 вагоні з хвоста
Придніпровська
№59211169 не зачинено люк. Поїзд відправився з затримкою Поїзд затримано на 02
залізниця», ДН-1
на 39 хв. Після прибуття о 23.50 на ст. Сухачівка та огляду
год. 27 хв.
Дніпро, на 177км ПК9
працівниками ВЧД несправність не усунуто та о 00.40
заявлено відчеплення вагону. О 01.18 відчеплено групу з 6
вагонів.
На пульт-табло ДСП станцій Одеса - Східна та ОдесаСортувальна з’явилась хибна зайнятість перегону. О 04.25
Затримано поїзд
Одеська залізниця, ДН-1
оглядом ШН Христова виявлено крадіжку дросель№3005 на 00 год. 36
Одеса, на 1299 км ПК2
трансформатора. Поїзда відправляються за реєстрованими
хв.
наказами ДСП.
Смертельно
травмовано сторонню
Південна залізниця
Поїзд № 3435 (2ТЕ116 № 816 ТЧ-6 Кременчук, вагонів- 63,
особу. Загальна
Полтавська дирекція, вісей- 252, вага- 3646т.) в застосував екстрене гальмування
затримка поїзда №
на 228км пк4 перегону для запобігання наїзду на людину. Поїзд зупинився на 228км
3435 склала 01 год
Вербки – Веселий Поділ пк3, На місце події поліція прибула в 11- 03
31хв. По впливу
затримано поїзд №
6893 на 00 год. 09 хв.
Південно-Західна
Поїзд №2525, ВЛ80т-1179 на 30км 9п.смертельно травмував
Смертельно
залізниця, ДН-1.
сторонню особу. На місце пригоди визвані швидка допомога травмовано сторонню
Станція Буча
та поліція
особу
Поїзд №6411 сполученням Житомир – Новоград-Волинський
(ДР1А №156) на регульованому переїзді 172км обладнаному
Південно-Західна
сигналізацією без чергового працівника, на швидкості 50-55
залізниця, ДН-4
Затримка поїзда
км/год. допущено зіткнення з автомобілем ВАЗ-2101. Водій
Коростень, перегін
№6411 39 хв
від
госпіталізації
відмовився,
травмованих
немає.
Курне-Смолка
Сигналізація на переїзді працювала справно. Поїзд має
незначні ушкодження живильної магістралі, продовжив рух.

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

7

10.12.2017
14.1016.15

Поїзд № 2205 (ВЛ80 №1321) зупинився через несправність
локомотива з вимогою допоміжного. Допоміжний локомотив
(ВЛ80 №536) наданий із ст. Кривин, о 14.32 з’єднався з
поїздом та о 16.10 відправився з перегону

Загальна затримка
поїзда №2205 02 год.
24 хв. По впливу
затриманий поїзд
№847 на 23 хв

1-0-0 Інцидент

8

ДНЦО-4 отримав повідомлення від чергового служби ДСНС
про замінування приміщення вокзалу ст. Полтава-Київська. О
Південна залізниця, ДН10.12.2017
18.15 працівники вибухотехнічного відділу поліції
4 Полтава, станція
17:40
евакуювали людей з приміщення вокзалу. О 18.40 огляд
Полтава-Київська
приміщень вокзалу закінчено, вибухових пристроїв не
знайдено

Затримок поїздів не
має

1-0-0 Втручання
в діяльність

9

10

11

12

Південно-Західна
залізниця, ДН-2
Козятин, на 197 км
перегону Могиляни –
Острог

Смертельно
Поїзд № 721 (сполученням Харків-Київ). ЛОК. HRCS2 7 9
Південна залізниця, ДНтравмовано сторонню
10.12.17
СЕКЦ. ТПС УЗШК ДАРН. 2/60 УДОВ-2 ОС-4/4 ВАГ-1
3, на 86 км пк1 перегону
особу. Затримка поїзда
19:34
Смертельно травмована невідома особа непарна колія,
Коломак-Скороходово
№ 721 складає більше
зупинився на 86 км ПК 9 застосувавши екстрене гальмування
30 хв.
Сигнальна установка №7 сигналізує хибною зайнятістю,
Затримано поїзди:
Придніпровська
несправність переїзду 163 км. через пошкодження
№3315 на 45 хв.,
10.12.2017 залізниця, ДН-1 Дніпро, невідомими особами монтажу на сигнальній установці №7.
№6039 на 33 хв.,
18:45
перегін Сухачівка –
Швидкість руху на переїзді обмежено до 40 км/год.
№6041 на 15 хв.,
Запоріжжя-Кам’янське Несправність усунуто о 20.35, робота пристроїв СЦБ
№6040 на 32 хв.
перевірено, працює справно. Повідомлено: поліція, ВОХР.
Затримано поїзди:
№8856 на 33 хв.,
№8858 на 33 хв.,
№6136 на 08 хв.,
№2482 на 18 хв., №734
Придніпровська
Сигнальні установки №6 та №8 хибно сигналізують на 11 хв., №3474 на 29
10.12.2017 залізниця, ДН-1 Дніпро, червоним вогнем через крадіжку невідомими особами хв., №4702 на 36 хв.,
21:57
перегін Іларіонове –
сигнальних
обмоток
2
дросель-трансформаторів. №92 на 11 хв., №2454
Ігрень
Повідомлено: поліція, ВОХР
на 23 хв., №84 на 23
хв., №2456 на 22 хв.,
№2458 на 23 хв., №104
на 12 хв., №12 на 13
хв., №6272 на 11 хв.,
№2460 на 21 хв.
10.12.2017 Одеська залізниця, ДН-1 Поїзд №2135 (2ЕС5к №062) зупинився на колії №І для огляду
Поїзд №2135
17:40
Одеса, ст. Одесаскладу поїзда через дворазове спрацювання гальм у поїзді на
затримано на 52 хв

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

Пересип

13

10.12.2017
18.40

14

11.12.2017
06:30

15

11.12.2017
10:45

16

11.12.2017
18:45

17

11.12.2017

перегоні Одеса-Сортувальна – Одеса-Пересип. Оглядом
рухомого складу локомотивною бригадою спільно з ОВР та
стрілком НОР-1 виявлено відсутність по одному
горизонтальному важелю гальмівної передачі у 31 вагоні
№58553132 та у 41 вагоні №58533209
На пульт-табло ДСП Широкий чарунки перегону Широкий –
Власівка та першого віддалення сигналізують хибною
Затримано поїзди:
зайнятістю. На перегоні сигнальні установки №1, №2, №3,
Південна залізниця, ДН№6693 на 6хв., №6696
№4 та №5 згаслі. 18.40 - 11.12.2017 03.20 переїзд працює від
2 Харків, роз’їзд
на 22хв., №6677 на
акумуляторних батарей. На переїзді виставлено охорону.
Широкий
10хв., №6695 на 9хв.,
Причина: через складні погодні умови (сильний дощ, сильні
№6698 на 15хв.
пориви вітру) відбулось падіння гілок дерев на лінію АБ та
ПЕ.
На переїзді з черговим працівником, 2 категорії, обладнаному
сигналізацією, яка була не задіяна, допущено зіткнення
поїзда № 4754 (локомотив резервом, ЧМЕ3 №6425 ТЧ-4
Покровськ) з вантажним автомобілем «Газель», який рухався
Донецька залізниця,
через переїзд при відкритих шлагбаумах. В автомобілі
ДН-2 Лиман, на 76 км
Пасажир вантажного
знаходилось дві особи: водій 1974 р.н., та пасажир 1951 р.н.
перегону «Родинська –
автомобіля
Внаслідок зіткнення пасажир отримав травму ноги,
Покровськ2»
госпіталізований до міської лікарні. В локомотиві
пошкоджено поручень, в автомобілі пошкоджено праву
частину кабіни. Повідомлено: поліція, швидка допомога,
ДСНС
Поїзд №8502 (ЧМЕ-3 №5353) зупинився через несправність
локомотива (заклинило колісну пару), слідував для роботи у
Південна залізниця, ДН- «вікно» на станцію Бірки. О 12.45 локомотивом ЧМЕ3 №5353
Затримка поїзда
2 Харків, на 826 км
(без машини МКТ) з допоміжним локомотивом ЧМЕ3 №2796
№8502 склала 3 год. 47
ПК2-4, перегону
прибув на ст. Бірки. Зі станції Шурино о 13.16 для виводу з
хв.
Шурине – Бірки
перегону машини МКТ, було надано допоміжний локомотив
№4702 (ЧМЕ3 №2794). Поїзд №8502 повернений на станцію
Шурине з перегону о 14.27
Південно-Західна
залізниця, ДН-2
Машиніст, поїзда №4852 (резерв) ЧМЄ-3 №7327 застосував
Смертельно
Козятин, на 56км.пк6, термінове гальмування та смертельно травмовано сторонню травмовано сторонню
перегону Суховоля - особу
особу
Білогородка
Донецька залізниця,
Внаслідок проведення бойових дій (артелерійний обстріл) Постраждалі відсутні

1-0-0 Інше

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
1-0-0 Втручання

13:35

18

19

20

ДН-2 Лиман, перегін
Очеретине – Авдіївка,
ст. Авдіївка

відсутнє електроживлення по ЕЧЕ-49 тягової підстанції ст.
Авдіївка вимкнулися МВ №1; 2 - 110кВ та СЦБ-2 Авдіївка.
Живлення тягової відсутнє. ДСП Авдіївка сповістила про
зникнення обох фідерів по станції. По ЕЧЕ-24 Очеретине
вимкнувся МВ - 10кВ ПЕ та МВ - 6кВ АБ перегону
Очеретине – Авдіївка. По ЕЧЕ-24 Очеретине спрацював БВ
№3;4 фідерів 3,3кВ, що живлять парну та непарну колії
перегону Очеретине – Авдіївка. При з’ясуванні обставин
ЕЧЦ-6 повідомив, що на 442 км ПК-2 зруйнована контактна
підвіска парної та непарної колії. Контактна мережа не в
габариті. Зруйновані лінії АБ - 6 кВ; ПЕ - 10 кВ. О 14.10
відновлене живлення ввода №1 110 кВ ЕЧЕ-49 тягової
підстанції ст. Авдіївка. О 14.50 наказ на відновлення
непарної колії контактної мережі. О 15.10 подано живлення
10кВ на ст. Авдіївка, о 16.03 подано живлення в ПЛ-16 кВ АБ
та о 16.08 подано живлення в ПЛ-10кВ ПЕ перегону
Очеретине – Авдіївка. О 17.23 відновлена контактна мережа
парної колії для руху ЕРС та подано живлення. О 17.30 по
непарній колії видано заборону на рух поїздів, контактну
мережу ув’язали і подали охоронну напругу. Поїзд №6152
сполученням Чаплине – Авдіївка обмежено до ст. Очеретине.
До ст. Очеретине поїзд №6152 прибув графіком

Південна залізниця, ДНЕлектропоїзд №6531(Харків-Пасажирський-Біляївка) ЕР2 007
2 Харків, Станція
при відправленні з 6-ої колії травмував сторонню жінку
Мерефа
За повідомленням ДСП (пост №1) та (пост №2) на пульттабло з'явилась індикація хибної зайнятості перегону ОдесаЗастава І - Усатове у обох напрямках руху, ділянок 303307СП, 301СП у парному напрямку, колійної ділянки 1БП та
втратили контроль СП160/162, СП164/166. Оглядом
Одеська залізниця, ДН-1
12.12.2017
пристроїв ШНС та ШН (ШЧ-1 Одеса) встановлено: біля
Одеса станція Одеса03:10
вхідного світлофору Н невідомими особами відкрито
Застава І.
батарейну шафу та викрадено батареї типу АБН-72 - 7 шт.,
відкрито релейну шафу зазначеного світлофора та викрадено
трансформатори типу ПРТ-А - 4 шт., на 1503км ПК7-8
викрадено з'єднувальні муфти - 2 шт. Поїзди прослідують
станцію за наказом ДНЦ
12.12.2017 Одеська залізниця, ДН- На виносному табло ДНЦ Гребінківської з'явилась хибна
11.12.2017
23:58

в діяльність

Травмування
сторонньої особи

1-0-1 Аварія

Затримано поїзди:
№797 на 45 хв., №145
сполученням Київ Ізмаїл на 10 хв., №146
сполученням Ізмаїл Київ на 5 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди:

1-0-0 Втручання

04:02

2, ім. Т. Шевченка.805
км.

21

12.12.2017 Південна залізниця, ДН13:52
3 Суми

22

12.12.2017
Південно-Західна
17:47
залізниця, ДН-2 Козятин

23

12.12.2017 Південна залізниця, ДН22:00
2 Харків

24

13.12.2017
01:12

Південно – Західна
залізниця, ДН-1,
Перегін Ніжин-Носівка

зайнятість перегонів роз’їзд 805 км - Гребінка, роз’їзд 805 км
- Писарщина, колій та стрілочних секцій роз'їзду. Оглядом
приміщення зазначеного поста ШН виявлено відчиненні
двері релейного приміщення та відсутність приладів СЦБ.
Кількість відсутніх приладів з'ясовується. Повідомлено: РВ
поліції м. Гребінка, НОРВ-22
Поїзд №723 Харків-Київ (HRCS-2-007) відправлено зі ст.
Харків о 13.13 (відповідно до телеграми ЦЦО-16/357 від
10.11.2017), населеність поїзда – 579 пасажирів, 100%. При
прямуванні поїзд №723 зупинився на 44 км ПК2 перегону
через спрацювання захисту (не вмикається ГВ) при переході з
постійного на змінний струм. О 14.19 машиніст запросив
допоміжний локомотив. Надано допоміжний локомотив
ЧМЕ3 №4752, прибуттям на ст. Ков’яги о 14.57 та
відправленням о 15.00 на перегін в голову поїзда. О 15.17
допоміжний локомотив з’єднався з поїздом. Відправився
поїзд №723 з допоміжним локомотивом о 15.36 з затримкою
на 1 год. 44 хв. Швидкість прямування поїзда з допоміжним
локомотивом 50 км/год, затримка поїзда складає більше 2
год. Пересадку пасажирів заплановано на ст. ПолтаваКиївська в інший склад поїзда УЗШК. Технічний поїзд
HRSC2-005 відправлено з ТПС Дарниця поїздом №954 о
14.32, зі ст. Дарниця о 14.42
Поїзд №6209 Фастів-Козятин відправлено з затримкою на 07
хв. через блокування пасажирами, які чекали поїзд №6238
Фастів-Миронівка. Поїзд №6238 (Ер-9м №509) видано з депо
о 17.45 та відправлено о 17.50 з затримкою на 23 хв.
Відсутні І та ІІ фідер ст. Шпаківка, хибна зайнятість
перегонів Шпаківка – Куряж, Куряж – Залютино, Куряж –
Шпаківка – Пересісна – Рогозянка – Золочів, відсутня
напруга в контактній мережі. Причина – займання тягової
підстанції ЕЧЕ-27 ст. Шпаківка (загорання кабельних каналів
3,3 кВ сумісно з 10 кВ).. Пожежу локалізовано о 23.03 ДСНС.
Наказ про виїзд пожежного поїзда ст. Харків-Сорт.
відмінено.
ТЧМ9 Опанасенко , слідуючи поїздом №8851 при тепловозі
ЧМЕ3-4448 в откосі 741км 3пк непарної колії виявив
невідомого чоловіка, який не подавав ознак життя

№2704 на 34 хв., №61
сполученням Москва Миколаїв на 15 хв.

в діяльність

Затримка поїзда
складає більше 2 год.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда 00
год. 23 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди:
№ 726 на 42 хв; №46
на 44 хв; №6150
(більш 1,5 години),

1-0-0 Інше
Пожежа

Затримка поїзвів
відсутня

1-1-0 Інше
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13.12.2017
06:48

26

13.12.2017
07:37

27

13.12.2017
10:53

28

13.12.2017
17:40

29

14.12.2017
11:51

30

14.12.2017
11:28

31

14.12.2017
15:20

Поїзд № 6008( П’ятихатки – Дніпропетровськ), Р2ТЕ № 359.
Травмовано сторонню
За повідомленням машиніста поїзда № 6008 Кочкіна ДСП
Придніпровська
особу. Затриманий
Загрунній при слідуванні по станції Кам’янське залізниця, на станції
поїзд № 6008(
Пасажирське в кінці платформи застосував екстрене
Кам’янське П’ятихатки –
гальмування через запобігання наїзду на двох сторонніх
Пасажирське
Дніпропетровськ) на
чоловіків. Наїзду вдалось уникнути. Один із чоловіків
00 год. 12 хв.
отримав травму голови
Машиніст поїзда №7602 сполученням Одеса-Головна Одеса-Застава І (ЕР9т №728 РПЧ-9) при швидкості руху 40
Одеська залізниця,
Травмовано сторонню
км/год застосував екстрене гальмування для попередження
Станція Одеса-Застава І.
особу.
наїзду на сторонню людину, з наїздом.. Повідомлено
черговим: РВ поліції м. Одеса, НОР-1.
Південно – Західна
залізниця, Жмеринська
Смертельно
Поїзд №715 сполученням Київ – Пшемишль HRCS2 1, 9 секц.
дирекція, на 1224км ПК
травмовано сторонню
УЗШК Дарниця застосував екстрене гальмування. Зупинився
3 перегону
особу. Затримка поїзда
о 10:53, відправився о 11:04. Затримка склала 9 хвилин.
Хмельницький –
склала 00 год. 09 хв.
Гречани
Південно – Західна
Смертельно
залізниця, ДН-1, перегін За повідомленням машиніста міського електропоїзда № 7332
травмовано сторонню
Київ-Товарний-Київ- Ер-9м №513 на 4км.пк-5
особу. Затримка поїзда
Деміївський
на 00 год. 20 хв.
Смертельно
Поїзд №2120 (локомотив ВЛ-11м №086, 57 вагонів) на с/п
травмовано сторонню
Львівська
залізниця, №164 смертельно травмував стороннього чоловіка. На місце
особу. Поїзд №2120
ДН-5, Ст. Мукачево
події викликана карета швидкої допомоги і працівники
затримано на 00 год.
поліції
35 хв.
Поїзд №907 сполученням Славутич – Семиходи (ЕР9м №673)
на регульованому переїзді 132км ПК10 без чергового
Південно-Західна
Постраждалі відсутні.
працівника, при справно працюючій світлофорній та звуковій
залізниця, ДН-1 Київ,
Затримки поїздів
сигналізації допущено зіткнення з легковим автомобілем
ст. Неданчичі.
відсутні.
«РЕНО», який виїхав на переїзд при забороняючому сигналі
світлофора.
Під час виконання робіт з регулювання ширини колії за
Донецька залізниця,
шаблоном на стрілочному переводі №450 вантажного району
Монтер отримав
ДН-2 Лиман, станція отримав травму монтер колії. При ударі молотком по
травму
Лиман
костилю, костиль відскочив із підкладки у напрямку
сусідньої рейки зрикошетив та потрапив у праве око, в

1-0-1 Інше

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-1 Інше
Виробничий
травматизм

результаті чого він отримав надрив кон’юктиви правого ока.
Постраждалого доставлено у Слов’янську лікарню.
32

33

34

35

36

37

Одеська залізниця, ДН-4 На регульованому переїзді 518км з черговим працівником
14.12.2017
Херсон, перегін Херсон вантажний автомобіль ДАФ зіткнувся з легковим
17:35
– Херсон-Східний
автомобілем Ніссан. Повідомлено: черговий поліції, ВОХР.
Одеська залізниця,
виробничий підрозділ
14.12.2017 Одеська дирекція, на
18:17
1478 км пк 6 перегону
Дачна – Вигода (парна
колія)
Південно – Західна
залізниця, Жмеринська
14.12.2017
дирекція, ДН-3, на 1167
20:01
км ПК 2 перегону Рахни
- Юрківка

Постраждалі відсутні.
Затримано поїзд
№6701 на 00 год. 35
хв.

Смертельно
Електропоїзд №6258 ЕР9Є №654 сполученням Одессатравмовано сторонню
Головна - Вапнярка застосував екстрене гальмування щоб
особу. Затримка поїзда
уникнути наїзд на людину. Наїзду запобігти не вдалося,
№ 6258 склала 00 год.
смертельно травмований чоловік приблизно 40 років
10 хв.

При прослідуванні поїзда №763 сполученням Київ – Одеса
ЧС8-025 за вихідним сигналом станції Рахни загорілась
Смертельно
секція 3ГП хибною зайнятістю. При огляді колії ШНС та ПД травмовано сторонню
виявили чобіт на ізострику та частину тіла і рештки частин
особу
тіла на 1168км ПК6
Поїзд №2665 (ВЛ11М №117 ТЧ-3 Мелітополь) зупинився на
6 км ПК2 перегону через злам струмоприймача. Причина:
Затримка поїзда
аварія на автомобільному мосту вантажного автомобіля №2665 склала 3 год. 57
Придніпровська
«VOLVO», з кузова якого, випала кабельна продукція з
хв Перегін для руху
залізниця, ДН-3
послідуючим падінням її на контактну мережу та колію перед
поїздів закритий у
14.12.2017
Запоріжжя, на 6 км ПК2 поїздом №2665. Для виведення складу поїзда з перегону о зв`язку з прибиранням
18:33
перегону Запоріжжя 20.47 зі ст. Запоріжжя-2 надано локомотив 2ТЕ-116 №1063А
кабельної продукції.
Ліве – Запоріжжя-2
ТЧ-3 Мелітополь, в голову поїзда та о 21.15 зі ст. Запоріжжя
Поїздам №6582,
Ліве надано локомотив 2ТЕ-116 №1086А/1240А ТЧ-4
№6589 змінено
Пологи, у хвіст поїзда. О 22.30 поїзд №2665 виведено з
маршрут слідування
перегону на ст. Запоріжжя Ліве
Поїзд №2920 (ДЕ-1 №37 ТЧ-1 Н.Д. Вузол) зупинився на
перегоні через спрацюванню захисту в електровозі.
Загальна затримка
Придніпровська
Прослідував ст. Іларіонове о 1923 з затримкою на 51 хв. При поїзда № 2920 склала
14.12.2017 залізниця, ДН-1 Дніпро, подальшому прямуванні зупинився на 219 км ПК7 перегону 2 год. 23 хв. По впливу
18:18
перегін Ігрень –
Іларіонове – Синельникове-2, та запросив допоміжний
затримано поїзди:
Іларіонове
локомотив. Надано допоміжний локомотив ВЛ11м №91 ТЧ-3 №736 на 02 хв., №70
Мелітополь, Синельникове-1. Поїзд №2920 виведено з
на 26 хв.
перегону о 20.55 на ст. Іларіонове.
15.12.2017
Шевченківська
Машиніст поїзда №1402 ВЛ80С після прослідування станції,
Смертельно
03:53
дирекція,Одеська
заявив що біля маршрутного світлофора ЧМ-2А на відстані3- травмовано сторонню

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді.

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

залізниця, ст.Цвітково

х метрів, між 1 та 2 коліями лежить людина(чоловік) без
ознак життя
Поїзд №2311 (ВЛ-8 №1340 ТЧ-1 Н.Д. Вузол, 5123т, вісі 220
Придніпровська
зупинився з причини перекриття вхідного сигналу з
15.12.2017 залізниця, ДН-1 Дніпро,
38
проїздом, сторонніми особами відкручена довга ДТ
04:05
ст. Запоріжжяперемичка. Поїзд не міг взяти з міста по причині великої
Кам’янське
ваги, затягнутий тепловозом на станцію
Морський та річковий транспорт
Судно «БМ-4» штовхаючи не самохідний рудовоз «Р 01-04»,
проходячи набережну річкового вокзалу не впоравшись з
керуванням складу через течію доторкнувся висипки устою
м. Київ, в районі
моста, що призвело зупинку річкового складу та посадку на
13.12.2017
1
Пішохідного мосту
мілину не самохідного рудовозу «Р 01-04». Опори мостів не
14:30на р. Дніпро
пошкоджені. Приблизно в 18:00 год. за допомогою двох
додаткових буксирів річковий склад був відбуксирований до
місця стоянки. Інформація щодо власника судна належить
«П`ятому експедиційному загону»

Начальник диспетчерського відділу

особу
Затримка поїзда
№2311 склала 55 хв.
По впливу затримано
поїзди: №4805 на 30
хв., №6001 на 25 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Під час попереднього
огляду
рудовоза
механічних ушкоджень
не
виявлено,постраждалі
відсутні. Забруднення
навколишнього
середовища відсутнє

1-0-0-Серйозний
інцидент

О.О. Гончар

