Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 15.12.2017 по 22.12.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
17
0
12
7
29
7

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:
ВСЬОГО

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
2
0
3
1
1
0
6
1
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
20
18
38
Травмовано
0
2
0
2
Травмовано
0
2
0
2
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
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
6
13
6

Травмовано
0

7
7

0

0

0

1

0

0

2
16

0
6

0
7

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

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

1

15.12.2017
08:20

На 671 км, автодороги
М-03 «Київ-ХарківДовжанський»,
Харківської області

2

15.12.2017
16:56

На вул. Чуднівській
у м. Житомирі

3

15.12.2017
08:25

На вул. Центральній,
в с. Остриця,

Травмовано

6

0

0

4

0

2

1
11

0
0

0
2

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса Рута-СПВ17-ЗНГ, рухаючись без
пасажирів, не за маршрутом, під час маневру розвороту
не надав переваги у русі допустив зіткнення з легковим
автомобілем ВАЗ-2107
Водій автобуса Рута-25А-Нова, здійснюючи перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 30 «вул. С.
Наливайка – Мальованка» допустив наїзд на пішохода, який
раптово вибіг на проїзну частину дороги у не
встановленому для цього місці
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Таурег на
заокругленій ділянці дороги не переконавшись в безпеці

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Водій легкового
автомобіля та його

1-0-2 Не
ліцензований

4

14.12.2017
12:50

5

16.12.2017
05:30

6

15.12.2017
17:00

7

15.12.2017
17:50

8

16.12.2017
16:30

9

16.12.2017
21:45

Герцаївсьому районі, руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове
пасажир отримав
Чернівецької області зіткнення зі шкільним автобусом I-ВAН, водій якого
травми
здійснював перевезення 15 дітей до НВК с. Остриця,
Герцаївський р-ну., Чернівецької обл.
На 199 км автодороги
«Київ – Ковель»
Водій легкового
поблизу смт.
Водій легкового автомобіля Пежо-Партнер виїхав на смугу
автомобіля та його
Білокоровичів,
зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним пасажир від отриманих
Олевського району,
автомобілем Сканія
травм загинули на
Житомирської
місці пригоди
області
Водій мікроавтобуса Мерседес-Віто не впорався з
Водій та пасажир
На 55км +10 м. а/д
керуванням на заокругленій ділянці дороги, виїхав на смугу
мікроавтобусу та 1
«Львів- Ужгород»
зустрічного руху, де допустив зіткнувся з автобусом
пасажир автобусу
поблизу с. Луки,
БАЗ А-079.23, водій якого виконував перевезення отримали легкі тілесні
Львівська області
8 пасажирів за міжміським маршрутом «Самбір – Львів»
ушкодження.
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-0405,
здійснюючи
перевезення 40 пасажирів за маршрутом № 51 «Ракове –
Катіон», не врахував дорожню обстановку, боковий
Механічні
На вул. Кам`янецька інтервал руху та допустив зіткнення з автобусом
пошкодження
в м. Хмельницький Фольцваген ЛТ 35, водій якого виконував перевезення
транспортних засобів
12 пасажирів за маршрутом № 27 «Озерна – Ружична»,
та здійснюював посадку/висадку пасажирів на зупинці
громадського транспорту
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-312,
здійснюючи
На вул. Львівське
перевезення 6 пасажирів за маршрутом № 29 «Озерна –
Пішохід отримав
шосе
Катіон», допустив наїзд на пішохода, який перетинав
тілесні ушкодження
в м. Хмельницький проїжджу частину дороги в невстановленому для цього
місці
транспортний засіб
Під час руху в салоні автобуса БАЗ-А079.14, водій якого
На вул. Медичній
отримав
рухався без пасажирів та не за маршрутом, внаслідок
в м. Харкові
пошкодження (згорів
короткого замикання сталося загоряння
повністю)
Водій та 2 пасажири
Водій легкового автомобіля Опель-Віваро не впорався з
легкового автомобіля
На вул. Стеценко
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
отримали травми
у м. Києві
зіткнення з автобусом Богдан-А-144.5, водій якого рухався
різних ступенів
без пасажирів до місця відстою транспортного засобу
тяжкості та були

1-2-0 Не з вини

1-0-3 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Загорання

1-0-3 Не з вини

доставлені до лікарні.

10

18.12.2017
06:28

11

17.12.2017
20:00

12

16.12.2017
21:30

13

18.12.2017
07:10

14

18.12.2017
10:10

15

18.12.2017
08:00

16

18.12.2017
11:40

Водій автобуса ЧАЗ-А074, водій якого здійснював
перевезення
20
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним маршрутом № 151 «Миколаїв
На мосту через р.
(Ц.Ринок) – с. Весняне» в умовах недостатньої видимості
Южний Буг
8 пасажирів автобуса
скоїв наїзд на вантажний сміттєвоз КО-413 на шасі
(Варварівський)
отримали травми
ГАЗ-53, який зупинився попереду в попутному
у м. Миколаєві
напрямку внаслідок технічної несправності. В
результаті зіткнення сміттєвоз виїхав на зустрічну смугу
руху, де здійснив наїзд на огорожу
Водій автобуса ТУР-А04911, здійснюючи перевезення
На вул. Каспійській у
8 пасажирів за міським маршрутом № 397, допустив
м. Кривому Розі,
3 пасажири автобуса
зіткнення з легковим автомобілем, який рухався в
Дніпропетровської
отримали травми
попутному напрямку, після чого здійснив наїзд на
області
електроопору
Водій автобуса Рута-25СПГ, рухаючись без пасажирів не
На вул. Ковпака
за маршрутом заднім ходом допустив наїзд на легковий Постраждалі відсутні
у м. Сумах
автомобіль ВАЗ-211340, що стояв позаду
Водій автобуса РУТА-25СПГ, рухаючись без пасажирів не
за маршрутом здійснив наїзд на пішохода, який переходив
На вул. Роменська у проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Від
Пішохід загинув на
м. Сумах
удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу руху з
місці ДТП
послідуючим наїздом на неї легковим автомобілем ДеуЛанос, який рухався у зустрічному напрямку
На вул. Житомирській Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення
Водій легкового
у м. Бердичеві,
2 пасажирів за міським маршрутом № 6-Б «Ч.Гора автомобіля отримав
Житомирської
РІФ», не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
травми
області
легковим автомобілем ВАЗ-2106
Водій автобуса Богдан-А091, здійснюючи перевезення
20 пасажирів за міжміським внутрішньообласним
На вул. Леонтовича
маршрутом «Демівка - Вінниця» на слизькій ділянці дороги
Пішохід загинув на
у м. Тульчині
допустив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на
місті ДТП
Вінницької області
проїжджу частину дороги в неустановленому для переходу
місці
На 116 км автодороги Водій автобуса МАЗ-256-100, здійснюючи перевезення
Київ - Чоп,
10 пасажирів за міжміським маршрутом «Бердичів - Постраждалі відсутні
Коростишівського
Київ», допустив наїзд на відбійник та легковий

1-0-8 З вини

1-0-3 З вини

1-0-0 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-0 З вини

17

18.12.2017
11:45

18

18.12.2017
17:20

19

18.12.2017
18:00

20

18.12.2017
12:55

21

18.12.2017
16:00

22

18.12.2017
19:59

району
Житомирській
області
На 116 км автодороги
Київ-Чоп,
Коростишівського
району
Житомирській
області

автомобіль ВАЗ-2105, який з невідомих причин стояв в
лівій смузі.
Водій
вантажного
автомобіля
Рено-Магнум-460,
який рухався за автобусом МАЗ-256-100, не врахував
дорожньої обстановки, скоїв зіткнення з відбійником, Постраждалі відсутні
автобусом та легковим автомобілем Фольсваген-T5, що
зупинився в правій полосі помітивши пригоду

Водій автобуса Рута-19, здійснюючи перевезення 14
пасажирів за міським маршрутом № 37 «Польова –
Колосовського», не врахував дорожньої обстановки та
допустив попутне зіткнення з легкового автомобіля
марки Мазда-3
Водій
легкового
автомобіля-таксі
Деу-Ланос,
На вул.
рухаючись без пасажирів не дотримався безпечної
Замонастирська
бокової дистанції руху допустив зіткнення з легковим
у м. Тернополі
автомобілем Фольксваген-Поло
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц не дотримався
На автомобільній
безпечної дистанції та швидкості руху допустив попутне
дорозі М18,
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-Спрінтер, який в
між м. Дніпро та м.
момент ДТП перебував на зупинці загального користування
Підгородне,
«МЕТРО», водій якого здійснював перевезення 12
у Дніпропетровській
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
області
№244 «Дніпро - Підгородне»
Поблизу села Глухів-1 Водій автобуса Мерседес-Бенц, здійснюючи перевезення
Радомишильського
10 пасажирів за приміським внутрішньообласним
району
маршрутом «Радомишль – Заболоть», не впорався з
Житомирської
керуванням та з’їхав в кювет, де перевернувся на
області
правий бік
Водій автобуса ПАЗ–4234, рухаючись без пасажирів в
На 378 км + 200,
АТП не впорався з керуванням, виїхав на смугу
а/д М-21 «Стрійзустрічного руху, де допустив зіткнення легковими
Тернопільавтомобілями Шевролет та Ауді після чого легкові
Кропивницькийавтомобілі продовжили некерований рух та допустили
Знам’янка» об’їзна
зіткнення з вантажним автомобілем ВOЛЬВO-FM-400,
дорога
водій якого здійснював перевезення небезпечного
м. Вінниці
вантажу (бензин)
На перехресті вул.
Івана Кочерги та
вул. 1-го Травня
у м. Житомирі

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

3 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

23

24

25

26

19.12.2017
08:45

В кварталі 278
у м. Кременчуці,
Полтавської області

Водій
автобуса
Фольксваген-LT46-А,
здійснюючи
Пішохід від отриманих
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 17,
травм загинув на місці
допустив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу
пригоди
частину дороги у не встановленому для цього місці

1-1-0 Не з вини

19.12.2017
20:00

На а/д «ГородищеРівнеСтарокостянтинів»
в с. Гремяче,
Острозького р-ну,
Рівненської області

Водій легкового автомобіля Дачія-Логан виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом БАЗ
А079.20, водій якого здійснював перевезення 9 пасажирів за
міжміським маршрутом «Рівне-Острог»

Водій легкового
автомобіля та 4
пасажира автобусу
отримали травми

1-0-5 Не з вини

20.12.2017
06:00

У с. Любомирка,
Костопільського р-ну
Рівненської області

Водій легкового автомобіля Джиллі під час обгону не
впорався з керуванням (автомобіль занесло та розвернуло
посеред дороги) та допустив зіткнення з автобусом
Мерседес-Бенц-311CDI, водій якого рухався без пасажирів
за міжміським маршрутом «Рівне-Володимирець»

Водій легкового
автомобіля та його
пасажир загинули на
місті пригоди. Водій
автобуса отримав
травми

1-2-1 Не з вини

20.12.2017
08:15

На перехрестті вулиць
Севастопольська та
Василя Нікітіна
у м.
Кропивницькому

Водій автобуса БАЗ-22154СПГ, здійснюючи перевезення
14 пасажирів за міським маршрутом № 21 не
дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Шкода-Фабія

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Витікання
небезпечного
вантажу

1-0-0 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Водій автобуса та 7
його пасажирів

1-0-8 З вини

27

20.12.2017
13:00

На вул. Пушкінській
у м. Миколаєві

28

20.12.2017
13:10

На вул.В.Першина
у м. Бахмуті,
Донецької області

29

21.12.2017
06:20

На ділянці дороги
Східниця - Пісочна,

Нарядом патрульної поліції ("КАНТ-0452") було
зупинено
вантажний
автомобіль
ДАФ-105.410,
з напівпричепом-цистерною Мерцерон М-343. Під час
перевірки встановлено, що цистерна має пошкодження
цілостності, внаслідок чого небезпечна речовина, яку
перевозили з індексом ЄС - "Гексан" потрапляла в
навколишнє середовище. Згідно документів: вантаж
перевозився з Угорщини до м. Запоріжжя. на теперішній
час МНС Миколаївської області заборонила рух містом
до усунення недоліків
Водій автобусу МАН-A12, рухаючись без пасажирів за
маршрутом № 400 «м. Бахмут – КПВВ «Майорськ», під час
маневру правого повороту допустив наїзд на пішохода,
який раптово вийшов та почала переходити проїжджу
частину вулиці по нерегульованому пішохідному переходу.
Водій автобуса Еталон, здійснюючи нерегулярні
перевезення 14 пасажирів від м. Дрогобич – до с.

у с. Солонського,
Львівської області

30

31

21.12.2017
13:40

На вул. Харківській
у м. Сумах

21.12.2017
13:30

На автодорозі Т-18
«Будки-КамянськіРокитно-Клесів»,
поблизу Клесівського
ЛХЗ,
Рівненської області

1

17.12.2017
07:50

2

17.12.2017
17:05

3

18.12.2017
09:50

4

17.12.2017,
20:06

5

19.12.2017
10:20

Підрясне, не вибрав безпечної дистанції та швидкості
руху допустив бокове зіткнення з вантажним
автомобілем ГАЗ-2705
Водій автобуса Богдан-А2211, здійснюючи регулярні
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом №58-А
«Баси - Тополянська» не надав переваги у русі, не
дотримався безпечної дистанції руху та допустив
дотичне зіткнення з автобусом Рута-22СПГ, водій якого
здійснював перевезення 12 пасажирів за міжміським
маршрутом «Куземен-Суми»
Водій автобуса Шаолінь-SLG6721CGE, здійснюючи
перевезення 20 пасажирів за маршрутом «Сарни Пугач», не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував
дорожню обстановку та допустив боковий занос
автобуса з наступним його перекиданням

отримали травми

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Тойота-Корола не надав
Водій легкового
переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм Татра-Т-3,
автомобіля отримав
водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
травму та був
маршрутом № 6
доставлений до лікарні
Пішохід перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння
намагався потрапити в від’їжджаючий трамвай Татра-Т3,
На Салтовському шосе
Пішохід отримав
водій якого здійснював перевезення 40 пасажирів за міським
у м. Харкові
травми
маршрутом № 6, не втримався на ногах та вдарився об борт
трамвая головою
Водій трамвая TАТРA-Т3, здійснюючи перевезення
40 пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська –
На вул. Молочній
Новожанове», недотримав безпечної дистанції руху Постраждалі відсутні
у м. Харкові
допустив зіткнення з легковим автомобілем НісанКашкай
Водій трамвая TАТРA-Т3, здійснюючи перевезення
16 пасажирів за міським маршрутом № 9 «пл. Старомостова –
На вул Любарського
Пішохід загинув на
М’ясокомбінат», здійснив наїзд на пішохода, який
у м. Дніпрі
місті пригоди
переходила трамвайне полотно в невстановленному для
цього місті
На вул.
Водій тролейбуса TРOЛЗA, здійснюючи перевезення
Постраждалі відсутні
Валентинівській,
10 пасажирів за міським маршрутом № 13 «РК (Парк

На перехресті вулиць
Гвардійців Широнінців
та Салтівське шосе
у м. Харкові

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-0 Звини

у м. Харкові

6

20.12.2017
06:13

На вул. Хмельницьке
шосе у м. Вінниці

«Зустріч») – РК (ст.м. «Захисників України»),
недодержавши бокового інтервалу допустив зіткнення з
легковим автомобілем Джиилі-МК
Водій трамвая МІРАЖ - Ве 4/6, здійснюючи перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 5 «Електромережа –
Барське шосе» відчув характерний запах в салоні, після чого
зупинив і знеструмив трамвай та висадив пасажирів. Після
чого за допомогою іншого трамвая вагон було доставлено до Постраждалі відсутні
трамвайного депо, де через деякий час вагон почав горіти з
середини салону. На місце події викликали бригаду ДСНС,
якою було локалізовано пожежу, внаслідок якої частково
пошкоджено салон трамвайного вагону.

1-0-0 Загорання

Залізничний транспорт
1

15.12.2017
17:20

Придніпровська
залізниця, ДН-2
Криворізька дирекція

Поїзд №6458 (Інгулець –Кривий Ріг-Головний ) ЧС-2 №867
(ТЧ-3 Мелітополь ), 2-класних вагона, при відправленні зі
станції збив на смерть стороннього чоловіка.

2

16.12.2017
02:30

Одеська залізниця,
Станція Крижопіль,

Поїзд №105 (сполученням Київ - Одесса-Головна), ЧС4 №207
ТЧМ1 ПівдЗах застосував
екстрене гальмування щоб
уникнути наїзду на людину. Наїзду запобігти не вдалося ,
смертельно травмовано сторонню

3

16.12.2017
06:50

4

16.12.2017
18:20

5

16.12.2017
16:41

6

17.12.2017
17:50

Поїзд №6451 (Кривий Ріг–Головний – Інгулець), ЧС-2 №391
(ТЧ-3 Мелітополь), (ТЧ-2 Кривий Ріг), 2-класних вагона.
Застосував екстрене гальмування, збив стороннього чоловіка,
живий. Знаходиться у негабариті по парній колії
При виїзді одиночного маневрового локомотива ЧМЕЗ
Придніпровська
№3522 ТЧ-7, з 15-ї канави в бік поворотного круга, допущено
залізниця, ДН-1 Дніпро сходження 1, 2 та 3 колісної пари в прямій ділянці колії.
Колія на балансі ПЧ-6 Синельникове 1
Поїзд №6202 Одеса - Роздільна (ЕР9е №654 РПЧ-9 ОдесаОдеська залізниця, ДН-1
Застава І,) допустив наїзд на малу худобу, зупинився на 1488
Одеса
км ПК7. Рухомий склад не пошкоджено
Донецька залізниця,
На нерегульованому переїзді 29 км +645 м, обладнаний
ДН-2 Лиман. ст.
дорожніми знаками, допущено зіткнення одиночного
Добропілля, 35
локомотива ЧМЕЗ №2677 ТЧ-4 Покровськ, який прямував зі
з’єднувальна колія
ст. Добропілля на під’їзду колію ЦОФ «Добропільська» з
Придніпровська
азалізниця, ДН-2,
Криворізька дирекція

Смертельно
травмовано сторонню
особу
Смертельно
травмовано сторонню
особу. Затримка
поїздів №105 склала
34 хв. №6253 склала
18 хв.

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Схід

1-0-0 Аварія

Затримка поїзда
№6202 склала 08 хв

1-0-0 Інше

В наслідок зіткнення
водій отримав травму
голови

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

7

легковим автомобілем Wolkswagen Polo
Черговий по вокзалу отримав інформацію від працівників
поліції про мінування будівлі пасажирського вокзалу станції.
17.12.2017 Одеська залізниця, ДН-4 З будівлі вокзалу евакуйовано пасажирів, працівників
19.55
Херсон, ст. Херсон
вокзалу. Повідомлено: поліція, ДСНС, швидка медична
допомога, СБУ. Під час огляду будівлі вибухових пристроїв
не виявлено. О 20.35 відновлено роботу вокзалу.

Затримки поїздів
немає

Затримано поїзди:
№2805 на 3 год. 10 хв.,
№11 сполученням
Новоолексіївка - Київ
на 28 хв., №6504
сполученням Цвіткове
- ім. Т. Шевченка на 59
хв., №1407 на 1 год. 40
хв., №2809 на 1 год. 20
хв., №2802 на 1 год. 30
хв., №1482 на 40 хв
Травмовано водія
Південно-Західна
Поїзд №6703 сполученням Київ - Миронівка (ЕР9м №540), на легкового автомобіля.
залізниця, ДН-1 Київ, регульованому переїзді 16км ПК10 без чергового працівника
Затримані поїзди
перегін Петро Кривоніс при справно працюючою сигналізації допущено зіткнення з
№6703 на 01 год. 10
– Підгірці
легковим автомобілем Шеврове
хв. №12 на 01 год. 00
хв. №6724 на 15 хв.
Поїзд № 1462 (ВЛ-80т №1491,ТЧ-7 Знамянка, 1728т, 296
ВП Шевченківська
осей). При слідуванні по 10 колії примінив екстрене
дирекція залізничних
Травмовано сторонню
гальмування при швидкості 25 км/год.,на перехідній
перевезень регіональної
особу. Затримка поїзда
площадці збив людину. Зупинився в 17-45, відправився в 18філії Одеська залізниця,
№ 1462 склала 40 хв.
25. Повідомлено черговим: поліція м.Сміла ,НОРВ-22, ПЧ-9.
ст..Ім.Т. Г. Шевченка
Потерпілу доставлено в міську лікарню ім.. Семашко.
Одеська залізниця,
Електропоїзд № 7602 з депо ЕР9Є 374 застосував екстрене Травмовано сторонню
виробничий підрозділ
гальмування щоб уникнути наїзду на людину, попередити особу. Затримка поїзда
Одеська дирекція
наїзд не вдалося, чоловік середнього віку травмований № 7602 склала 00 год.
залізничних, на 1502 км
доставлений до лікарні
03 хв.
пк9
Одеська залізниця, ДН-3 Поїзд №2762 (ВЛ-80С №1619 ТЧ-2 Подільськ, ТЧМ-4 Травмовані відсутні.
Знам’янка, перегін
Помічна 1507т, 232 осі), на регульованому переїзді 1103 км
Поїзд №2762
Кавуни –
ПК7, без чергового працівника, при справно працюючій
відправився з

1-0-0 Втручання
в діяльність

8

Поїзд №2805 (ВЛ80т №1443 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
191км ПК3 для огляду локомотива через спрацювання
захисту ВА-2 (кола управління) на електровозі. Після
Одеська залізниця, ДН-2 збирання на електровозі аварійної схеми о 06.25 поїзд
18.12.2017 ім. Т. Шевченко, перегін відправився з перегону та о 07.35 прибув на станцію
05:27
Володимирівка Цвіткове, де за заявкою ТЧМ електровоз відчеплено від
Цвіткове
складу поїзда. Пробіги електровоза ВЛ80т №1443: від
побудови - 5156858 км (28.05.1978), КРП - 530499 км
(04.07.2013), ПР-3 - 8955 км (29.11.2017), ТО-2 16.12.2017 о
04:50 ТЧ-7 Знам’янка

1-0-0 Інцидент

9

18.12.2017
09:09

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

10

18.12.2017
17:45

11

18.12.2017
19:50

12

18.12.2017
20:54

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія
1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді.

Южноукраїнська.

13

18.12.2017
22:20

Донецька залізниця,
ДН-2 Лиман, ст.
Ниркове, на 25 км ПК-9

14

19.12.2017
14:15

Придніпровська
залізниця, ДН-1 Дніпро

15

20.12.2017
04:30

Південно-Західна
залізниця, ДН-1 Київ.
Станція Носівка

16

Одеська залізниця, ДН20.12.2017
1 Одеса, Станція Одеса07:05
Головна

17

20.12.2017
11:50

Львівська залізниця,
ДН-2 Тернопіль перегін
Борщів – Іване-Пусте

18

20.12.2017
13:00

Південна залізниця,
Харківська дирекція

переїзній сигналізації, допущено зіткнення легкового
автомобіля марки ВАЗ-2112, який в’їхав в акумуляторний
ящик передньої секції локомотива, права за напрямком руху
сторона. В автомобілі знаходилось три особи

затримкою на 01 год.
06 хв. По впливу
затримано поїзди:
№2772 на 30 хв.,
№2780 на 35 хв.,
№2767 на 45 хв.,
№2769 на 35 хв.,
№2135 на 30 хв.

Між вхідним сигналом Н та стрілочним переводом №1
допущено пошкодження колії довжиною 35 м військовою
технікою яка перетинала колію. О 22.40 отримано
повідомлення №1 від ПД-14 (ПЧ-6 Попасна) про закриття
перегону Сіверськ – Ниркове. О 22.45 перегін Сіверськ –
Загальна затримка
Ниркове закрито диспетчерським наказом №262 ДНЦ.
поїзда №3612 склала
Затримано поїзд №3612 (2ТЕ116 №937А/1033А), прибув о
56 хв.
22.49, відправився №3612 на ст. Попасна о 23.45. Ремонтні
роботи розпочато о 23.25, закінчено о 01.20. О 01.21 перегін
Сіверськ – Ниркове відкрито для руху поїздів, з обмеженням
швидкості на 25 км ПК9 – 15 км/год, диспетчерським
наказом №266 ДНЦ на підставі повідомлення №2 ПД-14
Під час прямування поїзда № 1469 (ВЛ-8 № 1609, ТЧ-8
Затримка поїзда
Дніпро, ТЧ-8 Дніпро, вісей - 228, вага – 1330 т.) спрацювали
більше 2 год.
гальма. На станції Жовті Води-1 зупинився о 14.15
За заявою машиніста поїзда № 6903 Носівка-Дарниця ЕР9м Травмовано сторонню
№ 552 травмував сторонню жінку (не смертельно). Потерпілу
особу. Поїзд
забрала швидка допомога.
затриманий +34хв.
По доповіді ДСП в 7 год. 05 хв. електропоїзд №7702 (ЕР-9
№703) застосував екстрене гальмування при відправленні з І Травмовано сторонню
колії, щоб уникнути наїзд на людину. Наїзд попередити не особу. Затримка поїзда
вдалось (чоловік кинувся під потяг, травмований,
склала 33 хв.
доставлений в лікарню)
По доповіді ПЧЗ-9 Савицького поїздом №8601 (АС-1 №387
Виробничий
ПЧ-9) на 49 км ПК1 перегону смертельно травмовано
травматизм із
монтера колії, працівника структурного підрозділу
смертельним
«Чортківська дистанція колії» регіональної філії «Львівська
наслідком.
залізниця»
Зі слідуючого поїзда №2331 на 825 км пк 10 спригнув Травмовано сторонню
хлопець. Заявив ПДД4. Повідомлено поліцію. Викликана
особу

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент
1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія

19

20.12.2017
18:54

20

20.12.2017
18:12

21

20.12.2017
21:11

22

21.12.2017
08:34

23

21.12.2017
17:10

24

21.12.2017
18:34

25

21.12.2017
23:10

залізничних перевезень, швидка. Хлопець госпіталізований
ДН-2,
Ст. Бірки
Під час виконання маневрової роботи тепловозом ЧМЕ3
№2541, ТЧ1 Одеса-Сортувальна, при осаджувані групи із 12
Одеська залізниця, ДН-1 завантажених вагонів з Предпоромного парку в Виставочний
Постраждалі відсутні
Одеса. ст. Поромна
парк по колії IА на нерегульованому переїзді 6 км ПК8, без
чергового працівника, при швидкості 5 км/год допущено
ДТП з автомобілем Опель-комбі
Придніпровська
Поїзд № 6496 сполученням Нікополь – Запоріжжя-1 (ЕР-192,
Затримано поїзди:
залізниця, ДН-2 Кривий (РПЧ-2 Нікополь) під час прямування обірвав два перших по
№6496 на 02.50,
Ріг, перегін Мирова – ходу руху струмоприймача з причини крадіжки контактного №6495 на 02.01, №71
Канцерівка
проводу (60 м) на 139 км ПК2 - 139 ПК7
на 01.54
Поїзд № 6510(ЕР9-П №371). При слідуванні примінив
екстренне гальмування при швидкості 65 км/год,-попередив Травмовано сторонню
Одеська залізниця, ДН-2
наїзд на людей, але травмував жінку. Зупинився о 21:11, особу. Затримка поїзда
пер. Райгород-Кам`янка.
відправився о 21:15.. Повідомлено черговим: поліція, НОРВ,
№ 6510 склалан + 4
233км/пк6-7ст.
швидка. Потерпілу доставлено в Кам`янську районну
хвилини
лікарню
Придніпровська
Майстер ПД-4 доповів, що виявлено викрадення сторонніми
залізниця, ДН-1 Дніпро, особами матеріалів ВБК: накладки Р-65 – 2 шт., болти
Затримано поїзд
на 118 км ПК2,
стикові в зборі – 6шт. О 08.35 перегін закритий для руху
№8554 на 35 хв.
перегону Павлоград-1 – поїздів. О 10.15 накладки встановлені, перегін відкритий для
Межерічі
руху поїздів
Поїзд №906 сполученням Семиходи – Славутич (ТР-9т
Південно-Західна
№671) застосував екстрене гальмування для запобігання
залізниця, на 96км ПК1, наїзду на велику дику тварину, з наїздом. В наслідок наїзду Затримка поїзда № 906
перегону Семиходи – частково пошкоджено повітряні труби автоматичних дверей.
склала 00 год. 33 хв.
Йолча.
Після усунення пошкоджень, поїзд №906 відправився з
затримкою на 33 хв
Стрілочний перевод №30 втратив контроль положення. Після
Придніпровська
огляду ШН Іващенко виявив обірваний сторонніми особами
Затримано поїзд
залізниця, ДН-1 Дніпро,
монтажний провід між електроприводом і стрілочною №2315 на 1 год. 29 хв.
ст. Сухачівка
коробкою.
Донецька залізниця,
Лозівська дільниця, на Поїзд №7640 ЕР2Т 7209 склад 6 вагонів РПЧ Слов,янськ
Смертельно
15км пк 10, перегону смертельно травмував стороннього чоловіка приблизно 40 травмовано сторонню
Фенольна –Кривий
років
особу.
Торець

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія
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22.12.2017
05:53

27

22.12.2017
06:10

Південно-Західна
залізниця, Козятинська
дирекція залізничних
перевезень, ст .Остріг
Львівська залізниця,
ДН-1. Перегін РадехівСапіжанка, На 43 км 9
пк

Смертельно
Поїзд №30 сполученням Ужгород – Київ смертельно травмовано сторонню
травмував жінку Відправився об 06год.16хв. ,+0,37хв.
особу. затримка поїзда
00 год. 97 хв.
Смертельно
Дизель-поїзд №6051, (ДР1А №199/209), сполученням
травмовано сторонню
Стоянів-Львів, у складі 4 вагони, смертельно травмував
особу. Затримка поїзда
невідомого мужчину, вік приблизно 50 років
відсутня

Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

