Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 10.11.2017 по 17.11.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
9
2
13
1
22
3

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
1
0
4
0
0
0
5
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
21
17
38
Травмовано
0
3
0
3
Травмовано
0
1
0
1
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

2

Катастрофи
Аварії:
- наїзди на сторонніх
осіб
- пожежі
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
24
14

Травмовано
0
6

20
0

14
0

6
0

4

0

0

6
30

0
14

0
6

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

10.11.2017
19:20

2

10.11.2017
08:25

3

09.11.2017
09:45

Місце скоєння
подій

Травмовано

11

0

0

2

0

2

2
15

0
0

1
3

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2109 не впорався з
На вул. 23 лютого
Водій легкового
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
у м. Кривому Розі,
автомобіля та 5
зіткнення
з
автобусом
Мерседес-Бенц-Спрінтер,
Дніпропетровської
пасажирів автобуса
водій якого здійснював перевезення 14 пасажирів за міським
області
отримали травми
маршрутом № 231 «вул. Електрозаводська-РЗС-1»
Водій автобуса ІВАН-А07А-22, здійснюючи перевезення 30
На вул. Боженка
пасажирів за міським маршрутом № 14, допустив наїзд на
Пішохід отримав
у м. Ужгороді,
пішохода, який прибирав узбіччя та раптово вийшов на
травми
Закарпатської області
проїжджу частини дороги
На вул. Київській шлях Водій автобуса БАЗ-079, здійснюючи перевезення 12
Пішохід отримав
у м. Борисполі,
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним тілесні ушкодження

Попередня
причина
пригоди

1-0-9 Не з вини

1-0-1 Не з вини
1-0-1 З вини

Київської області

4

10.11.2017
09:00

5

10.11.2017
17:30

6

10.11.2017
18:10

7

12.11.2017
05:35

8

12.11.2017
11:43

9

11.11.2017
23:45

маршрутом, № 217 «м. Київ, ст. Дарниця – м. Бровари»,
допустив наїзд на пішохода
Водій легкового автомобіля Рено-Логан недотримався
На перехресті пр-ту
безпечної дистанції руху, допустив зіткнення з автобусом
Льва Ландау та Пр-ту
Постраждалі
РУТА-20, водій якого здійснював перевезення 12 пасажирів
1-0-0 Не з вини
Московського
відсутні
за міським маршрутом № 267Е «Парк Зустріч –
у м. Харкові
ст. м. Академіка Барабашова»
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення
2 пасажири
8 пасажирів за міським маршрутом № 302Е «селище
автобуса БАЗ А-079
Жуковського – ст. м. Холодна Гора» не витримав
На вул. Котлова
та 7 пасажирів
безпечну швидкість руху та допустив попутне зіткнення з
1-0-9 З вини
у м. Харкові
автобуса ІВАН
автобусом ІВАН-А07А-30, водій якого здійснював
А07А-30 отримали
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 277Е
травми
«Лікарня невідкладної допомоги – Південний вокзал»
Водій легкового автомобіля Пежо, виїжджаючи з
На перехресті вулиць другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі та
Постраждалі
Макарова та Дубенської допустив зіткнення з автобусом Богдан, водій якого
1-0-0 Не з вини
відсутні
у м. Рівному
здійснював нерегулярні перевезення 14 пасажирів від м. Київ
до м. Рівного та рухався по головній дорозі
Водій та 2 пасажири
легкового
На 110 км автодорозі
автомобіля отримали
Водій легкового автомобіля Хонда, не вибравши безпечної
Київ – Харків,
травми, 1 пасажир
відстані руху та допустив зіткнення з автобусом Сетра-S728,
у с. Двірківщина
легкового
1-1-3 Нерезидент
водій якого здійснював перевезення 24 пасажирів за
Яготинського району
автомобіля від
міжнародним маршрутом «Варшава-Дніпро»
Київської області
отриманих травм
загинув на місці
пригоди
Водій легкового автомобіля Фольксваген під час здійснення
маневру випередження попутного т.з. недотримав безпечного
На вул. Полтавський
бокового інтервалу скоїв зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14,
Постраждалі
Шлях
1-0-0 Не з вини
водій якого здійснював перевезення 40 пасажирів за
відсутні
у м. Харкові
приміським внутрішньообласним маршрутом «ХарківСолоницівка»
Водій легкового автомобіля Рено-Кенго, недотримав
На вул. Героїв Праці бокового інтервалу знійснив зіткнення з автобусом І-ВАН,
Постраждалі
1-0-0 Не з вини
у м. Харкові
водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
відсутні
маршрутом № 263е «Інститут Протезування – 602-й м/р-н»

10

12.11.2017
16:40

11

12.11.2017
12:20

12

12.11.2017
20:22

13

12.11.2017
20:35

14

12.11.2017
22:40

15

13.11.2017
14:28

16

14.11.2017
12:40

17

14.11.2017
15:30

Водій автобуса МАЗ-107467, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 56, здійснив наїзд на
Пішохід отримав
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги
травми
у невстановленому для цього місці
Водій легкового автомобіля Рено-Логан при виконанні
В с. Подвірки,
маневру випередження т.з., недотримався безпечного
Постраждалі
Дергачівського р-ну, бокового інтервалу допустив бокове зіткнення з автобусом
відсутні
Харківської області БАЗ-А079.14, водій якого здійснював
перевезення 25
пасажирів за приміським маршрутом «Харків-Солоницівка»
Водій автобуса РУТА-25, здійснюючи перевезення 11
На перехресті вулиць
пасажирів за міським маршрутом № 1 допустив наїзд на
Пушкінська та Великою
Пішохід отримав
пішохода, який перебігав проїжджу частину дороги по
Морською, у м.
травми
пішохідному
переходу
на
заборонений
сигнал
Миколаєві
світлофору(червоний)
На перехресті вулиць Водій легкового автомобіля Форд-Сієра не додержав
Водій легкового
Личаківська та
безпечної дистанції та швидкості руху допустив попутне
автомобіля отримав
Голинського,
зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій якого здійснював
травми
у м. Львові
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 40
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не надав перевагу у
На перехресті вулиць
русі та здійснив бокове зіткнення з легковим автомобілем Пасажир автомобіля
Чехова та За Рудкою,
таксі Шевроле-Авео, водій якого здійснював перевезення 2 таксі отримав травми
у м. Тернополі
пасажирі
Водій легкового автомобіля Рено-Лагуна не впорався з
Водій легкового
На вул. Степана
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
автомобіля від
Бандери, у м. Бурштин,
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.53 (ЕТАЛОН), водій якого
отриманих травм
Івано-Франківської
здійснював перевезення 12 пасажирів за міжміським
помер в кареті
області
маршрутом «Івано-Франківськ - Львів»
швидкої допомоги
Водій автобуса РУТА-СПВ 17, здійснюючи перевезення 4
На проспекті
пасажирів за міським маршрутом № 276 «вул. 12-го
Постраждалі
Московському
Квітня – м/н Горизонт», недотримав безпечної дистанції
відсутні
у м. Харкові
та швидкості руху допустив зіткнення з легковим
автомобілем ВАЗ-2101
Водій автобуса Мерседес-Бенц-614, р/н СЕ 0295АА, що
належить ТДВ «Денисівка» (Чернівецька обл.),
На вул. Микулинецька здійснюючи перевезення 15 пасажирів, не вибрав
Постраждалі
у м. Тернополі
безпечної швидкості руху, та допустив наїзд на
відсутні
автомобіль Фольцваген ЛТ35Д, який зупинився по
переду, внаслідок чого останній здійснив наїзд на
На проспекті
Голосіївському
у м. Києві

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-1-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

18

15.11.2017
10:50

19

16.11.2017
06:30

20

15.11.2017
14:25

21

15.11.2017
20:10

22

16.11.2017
12:15

легковий автомобіль ВАЗ-2106, який
зупинився по
переду на регульованого пішохідного переходу
Під час руху автобуса Богдан-А091, здійснюючи перевезення
9 пасажирів за міським маршрутом № 2, відбулось
На вул. Шептицького
самозагорання моторного відсіку транспортного засобу.
у м. Тернополі
Водій
автобуса
самостійно
ліквідував
загорання
вогнегасником
Водій автобуса БАЗ-А079.04, рухаючись без пасажирів, не
На перехресті вулиць за маршрутом, недотримався безпечного бокового
Наукова-Тролейбусна, інтервалу та здійснив бокове зіткнення з легковим
у м. Львові
автомобілем Мерседес, з подальшим наїздом на
перешкоду (світлофор)
Водій автобуса БАЗ-А079.04, здійснюючи перевезення 15
На перехресті вулиць
пасажирів за міським маршрутом № 38 «Вул. Коновальця
Поповича – Дворецька –
– ПАТ Агроресурс», рухався на заборонений сигнал
Ст. Бандери,
світлофора та допустив зіткнення з легковим
у м. Рівному
автомобілем Івеко-Деллі
Водій автобуса БОГДАН-А091, здійснюючи перевезення
11 пасажирів за міським маршрутом № 581, недотримав
безпечної дистанції руху, уникаючи попутного зіткнення,
На вул. Маршала Гречка
виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове
в м. Києві
зіткнення з легковим автомобілем Хюндай-Акцент, який
після зіткнення продовжив рух допустив зіткнення з
легковим автомобілем Форт-Транзіт
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2109 не впорався з
На вул. Богдана
керуванням здійснив наїзд на узбіччя дороги (бордюр) після
Хмельницького у м.
чого легковий автомобіль відкинуло на автобус
Світловодську в
СПВ-3302101, водій якого здійснював перевезення 13
Кіровоградській
пасажирів за міським маршрутом № 11 та рухався в
області
зустрічному напрямку руху

23

16.11.2017
18:30

На перехресті вулиць
Пацаєва та
Чигиринської,
в місті Черкаси

24

16.11.2017
22:40

На 200 км автодороги
М-05 «Київ-Одеса»,
поблизу м. Умань,

Водій автобуса Богдан-А09201, здійснюючи перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 5 «Завод
«Аврора» - Луначарського», не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з вантажним автомобілем Урал-4320.
Водій вантажного автомобіля ДАФ-85, не впорався з
керуванням та допустив наїзд на 2 осіб, які здійснювали
ремонт автомобіля на правому узбіччі (заміна колеса)

Постраждалі
відсутні

1-0-0
Самозагоряння

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля
Хюндай-Акцент
отримав травми

1-0-1 З вини

Пасажир легкового
автомобіля та два
пасажира автобуса
отримали тілесні
ушкодження

1-0-3 Не з вини

Водій вантажного
автомобіля, водій
автобуса та 8 його
пасажирів
отримали травми.
2 пішоходи
загинули на місці
пригоди

1-0-10 З вини

1-2-0 З вини

Черкаської області

1

2

3

4

5

1
2

міжнародні перевезення

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля ДАЧІЯ-ЛОГАН не надав
На Московському
11.11.2017
перевагу в русі та здійснив зіткнення з трамваєм TАТРA-Т3
проспекті
14:03
водій якого здійснював перевезення 60 пасажирів за міським
у м. Харкові
маршрутом № 27 «Салтівська – Новожаново»
На перехресті вулиці
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не надав переваги у
13.11.2017
Ак. Павлова та пров.
русі та скоїв дотичне зіткнення з трамваєм TАТРA-Т3, водій
10:47
Семиградський,
якого здійснював перевезення 40 пасажирів за міським
у м. Харкові
маршрутом № 27 «Салтівська - Новожанове»
Водій
тролейбуса
Богдан-Т-70117,
здійснюючи
14.11.2017
На вул. Горького
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 15 не
20:05
у м. Сумах
дотримав безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з легковим автомобілем Джилі-МК
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 30
На Люсдорфської
14.11.2017
пасажирів за міським маршрутом №7 здійснив наїзд на
дорозі
12:55
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги
у м. Одеса
у невстановленому для цього місці
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос під час маневру
обгону автомобілю виїхав на смугу зустрічного руху, де
16.11.2017
На Проспекті Миру,
допустив зіткнення з тролейбусом Шкода-15ТР, водій якого
19:30
в м. Житомирі
здійснював перевезення 23 пасажирів за міським маршрутом
№3«Богунія Смолянка-Вокзал»
Залізничний транспорт
Прилуцька філія ПрАТ При виконані маневрових робіт стався схід 2-х хвостових
10.11.2017
Київ – Дніпровське
вагонів-зерновозів чотирма колісними парам та двома
05:50
МППЗТ
колесами
Південно-Західна
Між 14 та 15 сортувальними станційними коліями було
10.11.2017
залізниця, ДН-2 Козятин, виявлено снаряд ВВВ (артснаряд 85 калібру). Місце
09:19
на ст. Шепетівка
огороджене. Викликано поліцію

3

10.11.2017
Південно-Західна
Машиніст поїзда 342 ЧС 4 42 смертельно травмував
14:55
залізниця, ДН- 1, Бровари сторонню жінку Викликана поліція та швидка

4

Південно-Західна
На неарній колії машиніст застосував екстрене гальмування
залізниця, Козятинська
та смертельно травмував сторонню особу. Поїзд відправився
дирекція залізничних
в 13г 58хв
перевезень, 184км пк 4

10.11.2017
13:35

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Сходження вагону
з рейок

1-0-0
Аварія

Постраждалі
відсутні

1-0-0
Інше

Смертельно
травмовано
сторонню особу
Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Затримка поїзда на

1-1-0
Аварія
1-1-0
Аварія

5

6

перегону КривинМогиляни
Одеська залізниця,
виробничий підрозділ
Одеська дирекція
10.11.2017
залізничних перевезень,
15:17
на 2 км пк -10 перегону
«Одеса Застава -1 –
Одеса Західна»
10.11.2017
20:15

Одеська залізниця, ДН-1
Одеса

7

10.11.2017
20:04

Придніпровська
залізниця, ДН-1 Дніпро

8

10.11.2017
Південно-Західна
23:17
залізниця, ДН-2 Козятин

9

Одеська залізниця, ДН-3
10.11.2017
Знам’янка на 223 км
02:42
ПК1

10

11.11.2017
07:00

Придніпровська
залізниця, ДН–3

00 год. 23 хв.
Поїзд № 3091 2єс5к №60 ТЧ-1, 4730 т. 220 осі, застосував
екстрене гальмування (охороняемого переїзду) для
попередження наїзду на сторонню людину, наїзд попередити
не вдалось (невідомий чоловік похилого віку). Чоловік
живий‚ доставлений каретою швидкої допомоги у лікарню
міста Одеса.Поїзд зупинився о 15:17‚ відправився о 15:34
За повідомленням машиніста поїзда №2952 (2ЕС5к №061)
сигнальна точка №8 хибно сигналізує забороняючим
показанням, сигнальна установка №6 погасла. Оглядом
працівників ШЧ о 21.00 виявлено відкриту сторонніми
особами релейну шафу сигнальної установки №6
На пульт-табло ДСП сигнальна установка №12 сигналізує
хибною зайнятістю. За повідомленням машиніста поїзда
№6135 біля сигнальної установки №12 перевернуто
бетонний саркофаг. За повідомленням машиніста поїзда
№6126 сигнальні установки №10, №12 хибно сигналізують
забороняючим показанням. Оглядом працівників ШЧ
виявлено викрадення сторонніми особами 2 дросельтрансформаторів на сигнальній установці №10
Поїзд №133 Миколаїв – Івано-Франківськ (ЧС4 №061)
прибуваючи на станцію запросив працівників поліції до
вагону №8 через неадекватну поведінку пасажирів, які
затіяли бійку у вагоні. При спробі заспокоїти нанесли легкі
тілесні ушкодження провіднику та оказали опір працівникам
поліції. Від медичної допомоги провідник відмовився
Поїзд №1669 (ВЛ80т №1079 ТЧ-12 Гребінка) зупинився
через несправність локомотива з вимогою допоміжного
локомотива. Допоміжний локомотив ВЛ80т №1439 надано зі
ст. Пантаївка. Після зрушення з місця на локомотиві ВЛ80т
№1079 бригадою були виявлені повзуни до 2 мм на колісній
парі №2. Поїзд було прийнято на колію №ІІІ ст. Пантаївка
через зайнятість приймально-відправних колій при
швидкості 15 км/год.
ОПЦ повідомила, що смертельно травмований чоловік 1959
р. Посен. Повідомлено: ВОХР - 07:13; поліція - 07:00

Травмовано
сторонню особу.
Затримка поїзда
склала 00 год. 17 хв

1-0-1
Аварія

Затримка поїзда
склала 00 год. 32 хв.

1-0-0
Незаконне
втручання

. Затримано поїзди:
№6126 на 19 хв.,
№6130 на 10 хв.,
№734 на 10 хв.,
№2736 на 35 хв.,
№8852 на 25 хв.,
№2740 на 40 хв.

1-0-0
Незаконне
втручання

Затримка поїзда
склала 00 год. 34 хв.

1-0-1 Інше

Затримка поїзда
№1669 на 02 год. 11
хв. По впливу
затримано поїзд
№735 на 2 год. 06 хв

1-0-0
Інцидент

Смертельно
травмовано

1-1-0
Аварія

11

12

Запоріжжя, станція
Бердянськ, 7 колія парна
сторона
Придніпровська
залізниця, ДН–3
11.11.2017
Запоріжжя, 1080 км
07:16
перегону «Вільнянськ –
Новогуполівка»
Придніпровська
залізниця, ДН–3
11.11.2017
Запоріжжя, на 1183км
17:12
ПК-9 перегону «Пришиб
– Плодородне»

13

11.11.2017 Одеська залізниця, ДН-1
11:33
Одеса

14

Донецька залізниця,
11.11.2017 Лиманська Дільниця, на
19:30
420 км ПК4, перегону
«Лиман – Форпостна»

15

11.11.2017
22:02

Південна залізниця,
Харківська дирекція
залізничних перевезень,

16

11.11.2017
21:12

Одеська залізниця,
ДН-1 Одеса,

17

11.11.2017
23:45

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1 Дніпро

сторонню особу

Поїзд №6534 ЄР-1 №398, смертельно травмував чоловіка
приблизно 60 років. Повідомлено: ВОХР –07:25; поліція –
оператор №19 ТУР 07:33

Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0
Аварія

Машиніст поїзда №4322 застосував екстрене гальмування ,
для запобігання наїзду на сторонню людину, наїзду
уникнути не вдалось.

Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0
Аварія

Затримка поїзда
складає більше 2-х
годин.

1-0-0
Незаконне
втручання

Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія

Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія

Поїзд №1613 (ВЛ80с №23630, 4754т., осі 204) прибув на
колію №2 станції для зміни локомотиву. О 14.00 ОВР
доповів, що при огляді рухомого складу було виявлено
викрадення сторонніми особами гальмівного обладнання в
17 вагонах. Вагони відчіпляються з складу поїзда. Нитка
графіка відправлення поїзда №1613 о 17.05.
По парній колії було скоєно наїзд на невідомого чоловіка,
який лежав у середині колії. Побачивши чоловіка на колії
машиніст Киян відразу почав подавати сигнали великої
гучності та застосував екстрене гальмування, але наїзду
попередити не вдалося, невідомий чоловік був смертельно
травмований
Поїзд № 7681 (ЕР2Р 7033) сполученням Харків –Левада –
Харків-Пасс застосував екстрене гальмування за 300м. до
вхідного сигналу НхН на 6км ПК6, смертельно травмовано
сторонню людину
На пульт-табло чергового по станції Слобідка виникла хибна
зайнятість першої та другої ділянки наближення непарної
колії перегону. Під час огляду стану пристроїв старшим
механіком СЦБ виявлено викрадення стороніми особами з
релейної шафи на 1291 км ПК0‚ 2 трансформатори типу
ПРТА та 2 перетворювача частоти типу ПЧ-50/25
Станція Верхівцеве, електровоз ВЛ-8 № 906 ТЧ-1
Нижньодніпровськ – Вузол Нижньодніпровськ – Вузол при
слідуванні резервом по 14 колії виявив між коліями 13 і 14

Затримано поїзди:
№763 на 19 хв.‚
№2945 на 43 хв.‚
№3005 на 40 хв.,
№3027 на 36 хв.‚
№145 на 24 хв.
Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-0-0 Незаконне
втручання

1-1-0 Аварія

18

12.11.2017
06:38

19

12.11.2017
15:25

20

12.11.2017
14:40

21

12.11.2017
17:55

22

12.11.2017
20:50

23

12.11.2017
22:09

труп стороннього чоловіка. Повідомлено: поліція - 23:45,
ВОХР - 23:55
Поїзд №6452 сполученням Ніжин-Конотоп (ЕР9т №703)
Південно-Західна
зупинився через несправність електропоїзда. О 07.16
залізниця, ДН-5
машиніст заявив відчеплення вагонів №66610, 70305. О
Конотоп, на 673км ПК7
07.41 поїзд осаджений на ІІ головну колію ст. Черемушки. О
перегону «Черемушки –
08.00 для відчеплення вагонів зі ст. Бахмач-Пасажирський
Бахмач-Київський»,
відправлено локомотив (ЧМЕ3 №3015) та о 08.08
зупиночна платформа
відправлено АДМ №109. О 08.24 знято напругу з 2,4 колії
Старий Луг
для роз’єднання вагонів
Південна залізниця,
Харківська дирекція
Електропоїзд № 6141 ЕР2 341, сполученням(Харків-Левадазалізничних перевезень,
Золочів) застосував екстрене гальмування травмував
на 3км ПК2 перегону
стороннього чоловіка 1997 року народження
«Харків - ВантажнийОснова»
Одеська залізниця, ДН-1 За повідомленням ДСП втратив контроль стрілочний перевід
Одеса, ст. Одеса-Застава №166/164. Працівниками ШЧ виявлено крадіжку 4 котушок
1
реле СКПР електропривода на стрілці №164.
Поїзд №3956 (ВЛ80т №1496, вага 1874т, 240 вісей) на 5км
Одеська залізниця, ДН-1
ПК4 застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду
Одеса, колійний пост
на вантажний автомобіль марки «КАМАЗ», який виїхав на
5км, дільниця Береговапереїзд при заборонному показанні переїзної світлофорної
Чорноморська
сигналізації. Зіткнення уникнути не вдалося
Потяг №9304 ВЛ80т-№2095 тчм7 Куцееко вага 2062 вісей
360 повідомив про те що з правої сторони по ходу руху
Одеська залізниця, на лежить жінка з ознаками травмування потягом. Після
289км пк7-8, перегону прибуття усіх причетних, о
20.50 жінку було
Лелеківка –
госпіталізовано до обласної лікарні. Особа травмованої
Кропивницький,
з’ясовується.
Повідомлено
черговий
поліції
м.
Кропивницький, швидка допомога, черговий СБУ, диспетчер
ВОХР
Поїзд № 2340 (ТЕ116 №1464/Б, ТЧ-7 Коростень) зупинився
Південно-Західна
через несправність локомотива та о 22.32 машиніст замовив
залізниця, ДН-4
допоміжний локомотив. Надано допоміжний локомотив
Коростень, на 235 км
2ТЕ10МК №2898 ТЧ-11 Калинковичі Білоруської зал., зі ст.
ПК3 перегону «Бехи –
Бехи у хвіст поїзда. На ст. Ігнатпіль поїзд прибув о 00.01.
Ігнатпіль»
Після відчеплення несправного локомотива та обгону

Затримка поїзда на
03 год. 00 хв

1-0-0 Інцидент

Травмовано
сторонню особу

1-0-1
Аварія

Затримано поїзд
№6308 на 00 год. 36
хв

1-0-0
Втручання в
діяльність

Травмовано водія та
пасажира
вантажного
автомобіля.

1-0-2 ДТП на
залізничному
переїзді

Травмовано
сторонню особу
Затримок поїздів
немає

1-0-1
Аварія

Поїзд №2340
затримано на 3 год.
43 хв. По впливу
затримано поїзд
№3011 на 1 год. 45
хв.

1-0-0
Інцидент

локомотиву 2ТЕ10МК №2898 в голову, поїзд відправився о
01.26. На ст. Овруч прибув о 02.01 для обробки складу
поїзда працівниками вагонного господарства та огляду
прикордонниками. Зі ст. Овруч поїзд відправився о 02.23

24

Південно-Західна
залізниця, ДН-2
12.11.2017
Козятин, на 945 км ПК6
23:19,
перегону «Попільня –
Кожанка»

25

13.11.2017 Одеська залізниця, ДН-1
10:40
Одеса, ст. Чорноморська

26

13.11.2017 Одеська залізниця, ДН-1
13:30
Одеса, ст. Колосівка

27

Одеська залізниця, ДН2, ім. Т. Шевченко, на
179 км ПК7 перегону
Цвіткове – Хлистунівка

13.11.2017
13:46

Обмеження
швидкості руху.
Поїзд №120
затримано на 1 год.
Поїзд №120 сполученням Львів – Запоріжжя (ЧС4 №037)
44 хв. По впливу
зупинився з причини: сигнальна точка №6 сигналізувала
затримано поїзди:
червоним. Відправився о 23.21, зупинився о 23.30 на 943 км
№128 Ковель –
ПК10 з причини: АЛСН перейшла з «КЖ» на «З». Огляд
Харків на 1 год. 55
колії ТЧМ, виявлено розрив стика 150 мм на 943 км ПК10
хв., №24 Одеса –
парна права нитка за напрямком руху на розрядній ланці.
Москва на 1 год. 59
Поїзд відправлено з перегону о 00.57 з загальною затримкою
хв., №42 Трускавець
на 1 год. 44 хв.. О 00.53 видано обмеження на швидкість
– Дніпро на 1 год. 08
руху 5 км/год., о 03.25 видано обмеження на швидкість руху
хв., №48 Кишинів –
25 км/год., о 06.15 видано обмеження на швидкість руху 60
Москва на 1 год. 10
км/год
хв., №771 Київ –
Хмельницький на 48
хв., №341 Москва –
Кишинів на 44 хв
За повідомленням ДСЦ на колії №27 сортувального парку
виявлено сходження з рейок вагона №95649786 одним
Схід вагону з рейок
візком. О 14.25 наказом №18 за підписом ДН-1 на місце
події викликано працівників ВП ст. Одеса-Сортувальна
При подачі поїзда №6405 (ЕР9П №656) на колію №23 у
Затримка поїзда
вагоні №2 виявлено сторонній предмет (гранатомет).
відсутня
Предмет вилучено працівниками поліції
Затримка поїзда
складає більше 2
годин. По впливу
затримано поїзда:
Поїзд №1625 (ВЛ80т №1274) зупинився через відсутність
№737 на 03 хв.,
напруги в контактній мережі.
№1601 на 50 хв.,
№2827 на 30 хв.,
№1607 на 15 хв.,
№2824 на 55 хв.,

1-0-0
Інцидент

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

1-0-0
Інцидент

№2828 на 30 хв.

28

13.11.2017
15:53

Південно-західна
Залізниця, ДН-1 Київ,
Станція Київ
Деміївський

29

13.11.2017
18:20

Південно-Західна
залізниця, ДН-2
Козятин, ст. Роток

13.11.2017
17:35

Львівська залізниця
ДН-1 Львів, станція
Дубляни-Львівські

30

31

32

33

34
35

13.11.2017
21:25

Південно-західна
Залізниця, ДН-1 Київ,
станція Немішаяве

Електропоїзд №6918 сполученням Київ- Ніжин, зчеп ЕПЛ9т009, ТЧМ8 Портний при вїзді на станцію в парній горловині
біля автомобільного мосту несмертельно травмував
невідомого чоловіка. Постраждалий забраний локомотивною
бригадою в кабіну , визвана швидка допомога до поїзда по
станції Дарниця для госпіталізації
За повідомленням квиткового касира невідомим чоловіком
надано інформацію про замінування посадочної платформи.
О 18.45 після огляду території працівниками піротехнічної
служби МВС вибухонебезпечних предметів не виявлено
Під час подавання групи із восьми завантажених вагонів
(вагонами вперед) на під’їзну колію «в/ч А1587» (баланс ПЧ3) тепловозом ЧМЕ3 №1324, на нерегульованому переїзді ІV
категорії обладнаному дорожніми знаками, допущено
зіткнення вагона №73904443 з вантажним автомобілем
«ISUZU»
За заявою машиніста поїзда № 6636 Тетерів-Київ, ЕР9М №
520 на вихідних стрілках смертельно травмував стороннього
чоловіка.

Південно-західна
Залізниця, ДН-2
Поїзд №2812 індекс (3700 002 4300) ВЛ-80к №710 вага –
13.11.2017
Козятин, на 31км пк2 1580т., 58 ум.д., зупинився по причині наїзд на людину
21:22
перегону Михайленки – (смертельно травмовано, чоловік)
Бердичів
Поїзд №2145 з електровозом ВЛ11 №110, в голові штовхач
ВЛ11 №144, другий штовхач ВЛ11 №073, в хвості штовхач
Львівська залізниця,
ВЛ11 №065, на 1631км ПК5 спрацювали гальма, поїзд о
13.11.2017
ДН-5 Ужгород, перегін 19.10 осаджено на ст. Лавочне. О 19.20 після проби гальм
18:45
Лавочне-Бескид
поїзд готовий на відправлення, через надання вікна (І
головна колія перегону Скотарськ-Воловець) і пропуску
поїздів №82, №100 відправлення поїзда о 21.00
Одеська залізниця. На
14.11.2017
Поїздом №3818ВЛ80Т№1295 196осей 1092Т, було
перегоні Трикратне –
12:50
смертельно травмовано сторонню особу
Южноукраїнськ
14.11.2017
Придніпровська
Поїзд №731, локомотив ЕКр-1-1 (П-Зах), вага – 60, вісей-4.

Травмовано
сторонню особу

1-0-1 Аварія

Затримано поїзд
№6237 на 00 год.
10 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Травмованих немає.
Затримок в русі
поїздів немає

1-0-0
ДТП на
залізничному
переїзді

Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Поїзд затримано на
00 год. 11хв.
Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Поїзд затримано на
00 год. 10хв.

. Поїзд затримано на
02 год. 30 хв

Смертельно
травмовано
сторонню особу
Травмовано

1-1-0
Аварія

1-1-0
Аварія

1-0-0
Інцидент

1-1-0 Аварія
1-0-1 Аварія

14:21

Сполученням Запоріжжя - Київ. Машиніст поїзда
№731зупинився, через те що збив людину(чоловіка).
Постраждалий залишився живий, особистість та обставини
встановлюються, викликана швидка допомога

сторонню особу
Затримано поїзд
№731 на 00:09,
№119 на 00:14

Поїзд № 2107 (2000-479-3200), ВЛ-80№1509 смертельно
травмовано людину (чоловіка)

Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія

37

15.11.2017
09:30

При виконанні маневрів, вагонами вперед, локомотивом
ЧМЕ3 №5134 ТЧ-4 Пологи, з групою із 14 навантажених
металопродукцією вагонів, при виїзді з 25 вагової колії на
стрілочному переводі №4 допущено сходження з рейок
локомотива першою колісною парою першого візка за
напрямком руху. О 10.20 локомотив встановлено на рейки.

Затриманих поїздів
немає

1-0-0 Аварія

38

Південна залізниця
Харківська дирекція
Ел- поїздом № 7713 (засилка на Х-Пасс під єл-п. № 6521)
15.11.2017
залізничних перевезень ЕР2-7043 біля вхідного світлофора НХН був смертельно
10:50
Перегін Рзд 6 км – Рзд 8 травмований сторонній чоловік
км

Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Затриманий поїзд №
6319 Левада –
Огульці на 42 хв.

1-1-0
Аварія

Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Поїзд №6302
затримано на 24 хв.

1-1-0
Аварія

Поїзд №1605
затримано на 35 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність
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39

40

15.11.2017
08:40

залізниця, на 1102км
ПК-5 перегону
Запоріжжя-1 –
Запоріжжя Вантажне
(платформа «Іскра»)
Південно-Західна
залізниця, ДН-5
ст.Бахмач Пасс
Дорошенко. По 7 колії
661 пк2 ст.Бахмач Пасс
Придніпровська
залізниця, ДН-3
Запоріжжя ст. Пологи

Поїзд №6302 сполученням Умань - Черкаси (Д1 №7043/7121
РПЧ-6 Христинівка, 274 т, 18 осей) на колії №I при
Одеська залізниця, ДН-1
16.11.2017
швидкості 55 км/год застосував екстрене гальмування для
Одеса, Станція
10:08
попередження наїзду на сторонню людину, яка лягла на
Сигнаївка
колію. Зупинився на 257 км пк 4. Наїзд попередити не
вдалося. Смертельно травмовано жінку похилого віку
Поїзд №1605 (ВЛ80к №724) зупинився через пропадання
напруги в контактній мережі. Причина: під час виконання
ремонтних робіт шляхопроводу підрядною організацією ДП
Одеська залізниця, ДН-3 ВАТ "Мостобуд", Мостозагін №112 м. Бровари (на
16.11.2017
Знам’янка, на 350км
замовлення "Кіровоградоблавтодор") відбулося падіння
08:44
ПК10 перегону
кабелю електричного подовжувача на контактну мережу
Олександрія - Королівка парної та непарної колії з послідуючим міжфазним
замиканням та відключенням живлення контактної мережі
на ділянці Олександрія – ПСК Аліївка (329км ПК7 перегону
Користівка – Пантаївка). На місці випадок розслідував ЕЧ-3

Знам'янка Критін

41

42

43
44

16.11.2017
17:45

Львівська залізниця
ДН-3 Рівне, перегін
Рудня-Почаївська –
Радивилів

Південно-Західна
залізниця, ДН-3
Жмеринка, перегін
Вінниця – Тюшки, на
1080 км ПК4

При виконанні маневрів під час ремонтних робіт по
середньому ремонту колії допущено сходження 2-х
службово-технічних вагонів. Габарит по парній колії в
наявності. О 17.58 надано наказ №105 за підписом в.о. ДН-3
на виїзд відновного поїзда ст. Здолбунів. На місці події
працює комісія ПАТ «Укрзалізниці» та регіональної філії
«Львівська залізниця»

Поїзд №81 сполученням Київ – Ужгород (ЧС8 №001, 17
вагонів) зупинився через наїзд на автомобільну покришку
17.11.2017
яка знаходилась на правій нитці колії. Від ударів покришки
00:21
сталось розчеплення гальмівних рукавів між 2-3, 3-4, 6-7, 78, 8-9, 9-10 з голови поїзда вагонами
Поїзд № 734 ( сполученням Київ-Покровськ) застосував
17.11.2017 Донецька залізниця, ДН- екстрене гальмування та зачепив стороннього чоловіка.
01:19
1 Донецьк, ст.. Межова Посторонній- 1971 р.н. отримав легкі забої тіла. О 1 годині
35 хвилин поїзд № 734 відправився з місця події
17.11.2017 Одеська залізниця, ДН-1 Машиніст поїзда №3002 (ВЛ80с №2363 ТЧ-2, 1813 т, 308
02:17
Одеса, перегін Буялик – осей) застосував екстрене гальмування при швидкості руху

Затримано поїзди:
№743 Дарниця –
Київ – Львів на 18
хв., №232 Львів –
Дніпро на 43 хв.,
№6383 Здолбунів –
Красне на 19 хв.,
№114 Ужгород –
Харків на 49 хв.
(поступав із
запізненням із ст.
Красне +26 хв.).,
№99 Київ – Ужгород
на 12 хв., №100
Ужгород – Київ на
22 хв. (поступив із
запізненням із ст.
Красне +12 хв), №43
Київ – Ів.
Франківськ на 08 хв.,
№13 Київ – Ужгород
на 06 хв., №213
Солотвино – Київ на
26 хв., №149 Київ –
Ів. Франківськ на 29
хв.
. Затримка поїзд
№81 склала 23 хв.
По впливу
затримано поїзд
№105 на 14 хв.

1-0-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

Загальна затримка
поїзда склала 00 год.
17 хв.

1-0-1
Аварія

Постраждалі
відсутні

1-0-0
Втручання в

45

1

2

Сербка, на 1254 км ПК5 60 км/год, відчувши удар по кузову електровоза та
зупинився парної колії. Оглядом рухомого складу виявлено
мішок із побутовим сміттям, що знаходився між рейками
парної колії
Регіональна філія
Сигнальна установка №4 хибно сигналізує червоним вогнем.
«Одеська залізниця»,
Причина: невідомими особами в релейній шафі пошкоджено
17.11.2017 ДН-1 Одеса, к. п. 24 км монтаж та викрадено: перетворювачі частоти типу ПЧ50/2504:15
– к. п. 30 км ділянки
100 – 2 шт., трансформатори типу ПРТ-А – 2 шт.,
Чорноморська –
трансформатор СОБС2А – 2 шт.. Повідомлено: поліція,
Берегова
НОР-1
Морський та річковий транспорт
На телефон змінного помічника начальника охорони
морського порту надійшов анонімний дзвінок про
Одеський морський
знаходження на території порту контейнеру із вибухівкою,
порт, причал № 42,
який готується до завантаження на судно. Були прийняті усі
портовий засіб UAODS необхідні заходи згідно плану охорони портового засобу
14.11.2017
– 0050 «Контейнерний щодо реагування на існуючу загрозу, проведена евакуація
17:15
термінал ТОВ
персоналу портового засобу та проінформовані усі
«Бруклін – Київ –
зацікавлені служби та органи. Станом на 21 год. 15 хв.
Порт»
14.11.2017 після огляду території, вибухових пристроїв не
виявлено Власник причалу, портового засобу – ТОВ
«Бруклін – Київ – Порт». Рівень охорони – 1
на телефон чергової частини відділу пожежної охорони
Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України»
надійшов анонімний дзвінок про знаходження на території
нафторайону, контейнеру із вибухівкою, який готується до
Одеський морський
завантаження на судно. Були прийняті усі необхідні заходи
порт, портовий засіб
згідно плану охорони портового засобу щодо реагування на
14.11.2017
UAODS – 0008
існуючу загрозу, проведена евакуація персоналу портового
17:25
«Нафтоналивний
засобу та проінформовані усі зацікавлені служби та органи.
термінал»
Станом на 20 год. 30 хв. 14.11.2017 після огляду території,
вибухових пристроїв не виявлено.
Власник причалу, портового засобу – Одеська філія ДП
«Адміністрація морських портів України».
Рівень охорони – 1

діяльність

Затримано поїзд
№3005 на 35 хв

1-0-0
Втручання в
діяльність

Потерпілих немає

1-0-0 Інформація
до відома

Потерпілих немає

1-0-0 Інформація
до відома

Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

