Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 17.11.2017 по 24.11.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
10
1
11
5
21
6

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
4
0
3
0
0
0
7
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
16
27
43
Травмовано
0
8
0
8
Травмовано
1
0
0
1
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

1
Залізничний транспорт

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

Кількість транспортних
подій
0
10

Загинуло

Травмовано

0
6

0
3

9
0

6
0

3
0

1

0

0

8
18

0
6

0
3

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

16.11.2017
16:50

На вул. Герасима
Кондрат'єва
у м. Суми

2

17.11.2017
18:50

На вул. Ніжинській
у м. Одесі

Травмовано

10

0

0

1

0

0

1
12

1
1

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій невстановленого легкового автомобіля після зупинки
на червоний сигнал світлофора почав рух заднім ходом в
наслідок чого допустив наїзд на автобус Рута-25,
який стояв позаду. Після наїзду водій легкового автомобіля з
місця пригоди уїхав. Водій автобуса здійснював регулярні
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом №20
«Аеропорт-Ковпака»
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 3
пасажирів за міським маршрутом № 221, скоїв наїзд на
пішохода, який перетинав проїзну частину дороги по
пішохідному переході

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

3

17.11.2017
09:30

4

17.11.2017
23:10

5

17.11.2017
20:00

6

18.11.2017
23:20

7

18.11.2017
16:50

8

19.11.2017
08:40

9

19.11.2017
00:30

10

19.11.2017
10:30

Водій легкового автомобіля КІА-РІО не врахував дорожню
На перехресті вулиць
обстановку, не вибрав безпечного інтервалу та швидкості
Героїв Майдану та Лесі
руху, допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.23,
Українки, у м. Вараш,
водій якого рухався без пасажирів за маршрутом «Вараш –
Рівненської області
Рівне»
Водій легкового автомобіля БМВ-316 виїхав на смугу
На вул. Полтавський
зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з автобусом
Шлях
БАЗ-А079.14, водій якого здійснював регулярні перевезення
у м. Харкові
20 пасажирів за приміським маршрутом № 1609
«ст.м. «Холодна Гора» - Мерефа»
Водій автобуса Мерседес-Бенц-609, здійснюючи перевезення
5 пасажирів за міжміським маршрутом Кам’янецьНа вул. Чорновола
Подільський – Рівне, здійснив наїзд на пішохода, який
у м Рівному
раптово вийшов на проїжджу частину дороги у
невстановленому для цього місці
Водій автобуса Мерседес-Бенц-313 СДІ, здійснюючи
перевезення 4 пасажирів для власних потреб, належить
у с. Залужжя
приватній особі, не ліцензований, не впорався з керуванням
Закарпатської області
з’їхав у кювет, де допустив перекидання транспортного
засобу
На 7 км автодороги Т- Водій легкового автомобіля БМВ-520і не дотримався
19-07 «Шостка –
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив попутне
Кролевець»
зіткнення з автобусом ПАЗ-672 СПГ, який стояв в
Сумської області
несправному технічному стані на правому узбіччі
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-814,
здійснюючи
На 304 км автодороги перевезення 11 пасажирів за міжміським маршрутом
М-07 «Київ – Ковель – «Рівне – Сарни», не дотримався безпечної дистанції та
Ягодин,
швидкості руху, допустив зіткнення з вантажним
Рівненської області
автомобілем Рено-Магнум, водій якого здійснював
міжнародні вантажні перевезення
На 527 км автодороги Водій
вантажного
автомобіля
Рено-Преміум,
«Київ – Чоп» поблизу здійснюючи перевезення 38 тон пального не впорався з
с. Малі Підліски,
керуванням та допустив перекидання транспортного
Львівської області
засобу
Водій легкового автомобіля Фіат-Пунто, виїжджаючи з
На перехресті вулиць
другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив
Луговій та Набережній
зіткнення з автобусом Рута-25, водій якого здійснював
у м. Сумах
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 60

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля, 4
пасажири та водій
автобуса отримали
травми

1-1-5 Не з вини

Пішохід отримав
травму

1-0-1 Не з вини

4 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-4 Не
ліцензований.

Водій та 3 пасажири
автобуса отримали
травми

1-0-4 Не з вини

1 пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі
відсутні відбувся
витік 10 літрів
пального

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

20.11.2017
08:00

На вул. І.Сердюка
у м. Кременчуці,
Полтавської області

12

20.11.2017
17:20

На 213 км, автодороги
Н-26 «Чугуїв –
Мілове»,
Луганської області

13

20.11.2017
20:05

На перехресті вулиць
23 Серпня та
Клочківська,
у м. Харкові

14

21.11.2017
08:46

На вул.
Целіноградській
у м. Харкові

15

21.11.2017
10:42

На 354 км а/д М-06
«Київ-Чоп», поблизу
с. Зелений Гай,
Рівненської області

11

16

21.11.2017
02:20

17

21.11.2017
07:00

На 161 км + 200 м
автодороги М-12,
поблизу с. Ступки,
Тернопільського
району, Тернопільської
області
На Львівськом шосе
у м. Хмельницькому

Водій автобуса РУТА-А0483, виїхавши на міський
маршрут №3А без пасажирів, не дотримався безпечного
бокового інтервалу та скоїв наїзд на припаркований
Водій автобуса
легковий
автомобіль
Хюндай-Туксон,
який
в
отримав травми
подальшому допустив зіткнення з припаркованим
автомобілем Рено-Каптур
Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи перевезення
25 пасажирів за міжміським маршрутом «Станиця Луганська Водій автобуса та 12
АС – Білокуракине АС», під час зустрічного роз’їзду зачепив
його пасажирів
лівою стороною навісне обладнання трактора К-700, що
отримали травми.
призвело до втрати керування автобусом з подальшим Один пасажир помер
зустрічним зіткненням з трактором Т-150, який рухався
в лікарні
позаду трактора К-700
Водій автобуса БАЗ-А0-19, здійснюючи перевезення
3 пасажирів за міським маршрутом № 217 «пл.
Конституції – ТРЦ «Караван», здійснюючи маневр
Постраждалі
правого повороту з середньої смуги руху вул. 23 Серпня
відсутні
на вул. Клочківську здійснив зіткнення з легковим
автомобілем Тойота-Ленд-Крузер який рухався у крайній
правій смузі в попутному напрямку
Водій автобуса РУТА-25ПЕ, рухаючись без пасажирів за
міським автобусним маршрутом № 245е «ст.м.
Постраждалі
«Університет» – вул. Целіноградська (Студмістечко)»,
відсутні
внаслідок порушення правил маневрування допустив
зіткнення з легковим автомобілем Шкода-Репід
1 пасажир легкового
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110 не вибрав безпечної
автомобіля загинув
швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху,де
на місці події, 1
здійснив лобове зіткнення з вантажним автомобілем ДАФпасажир легкового
95XF480, з напівпричіпом-автоцистерною Mаджар-SR3.
автомобіля

1-0-1 З вини

1-1-12 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-1-1 Не з вини

Під час здійснення вантажних перевезень вантажним
автомобілем Mерседес-Бенц-950, відбулось самозагорання
заднього відсіку кузова

Постраждалі
відсутні

1-0-0
Самозагорання
т.з.

Водій легкового автомобіля Oпель-Астра не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з автобусом Iвеко-35S11,

4 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-4 Не
ліцензований

22.11.2017
03:20

На 1 км автодороги
Т-1306
«Сєвєродонецьк –
Новоайдар»,
Луганська області

19

22.11.2017
09:20

Автодорога М-06,
поблизу с. Сможе,
Сколівського району,
Львівська області

20

22.11.2017
09:20

Поблизу с. Підгорівка,
Козельщинського
району,
Полтавської області

21

22.11.2017
21:30

Поблизу с. Сінгури, 9
км а/д «ЖитомирМогилів-Подільський,
Житомирської
області

22

22.11.2017
17:40

На вул. Набережна
Перемоги,
у м. Дніпро

23

23.11.2017
09:30

На Великий кільцевій
дорозі
у м. Києві

24

23.11.2017
13:40

На вул. В.
Бердичівська,
у м. Житомирі

18

водій якого здійснював нерегулярні перевезення 6 пасажирів
від м. Хмельницький до с. Війтівці, після чого автобус в
некерованому стані допустив попутне зіткнення з легковим
автомобілем Хюндай-Санта-Фе
Водій автобуса Мерседес Бенц 312 D ПЕ, виконуючи
перевезення 11 пасажирів за нерегулярним маршрутом
4 пасажири
«м. Харків - смт Станиця Луганська», не обрав безпечну автобуса отримали
швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі тілесні ушкодження
проїзної частини і допустив перекидання
Водій легкового автомобіля Пежо-406 не впорався з
2 пасажири
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
легкового
лобове зіткнення з автобусом Сетра-С215, водій якого автомобіля загинули
виконував перевезення 48 пасажирів за нерегулярним
та ще 3 отримали
маршрутом «Трускавець – Мукачево».
травми
1 пасажир автобуса
Водій автобуса РУТА 20 СПГ, здійснюючи перевезення 12
загинув, водій та 5
пасажирів за маршрутом «Гадяч – Кременчук», допустив
пасажирів
бокове
зіткнення
з
напівпричепом
вантажного
отримали тілесні
автомобіля СКАНІА-Р440
ушкодження
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-416,
здійснюючи
Водій легкового
перевезення 10 пасажирів за міжобласним маршрутом
автомобіля
„Київ-Кельменці”, не вибрав безпечної швидкості руху та
отримав тілесні
допустив попутне зіткнення з рухаючимся попереду
ушкодження
легковим автомобілем ВАЗ-2107
Водій вантажного автомобіля МАН-192322 під час руху не
впорався з керуванням та допустив зіткнення з автобусом
Пасажир автобуса
Мерседес-Бенц-Спринтер, який рухався в попутному
отримав травми
напрямку, перевозячи 6 пасажирів за регулярним міським
маршрутом № 107
Водій
автобуса
Мерседес-Бенс-310D,
здійснюючи
перевезення 14 пасажирів не впорався з керуванням на
2 пасажири
слизькій ділянці дороги та допустив зіткнення з автобуса Мерседесавтобусом марки Богдан-А092-02, водій якого здійснював
Бенц отримали
перевезення 18 пасажирів за міським № 576
травми
«Академмістечко - Чапаєвка»
Водій легкового автомобіля Мітсубісі допустив зіткнення з
Постраждалі
автобусом Рута-25, водій якого здійснював перевезення 15
відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 108

1-0-4 З вини

1-2-3 Не з вини

1-1-6 З вини

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-2 З вини

1-0-0 Не з вини

1

17.11.2017
17:10

2

19.11.2017
17:40

3

20.11.2017
13:40

4

20.11.2017
19:45

5

21.11.2017,
18:55

6

22.11.2017
19:50

7

23.11.2017
07:55

Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса ТРОЛЗА, здійснюючи перевезення 40
На Олексіївському
пасажирів за міським маршрутом №3 «ст.м. «Проспект
проспекті
Гагаріна» - вул. 12-Квітня», не дотримався безпечної
у м. Харкові
дистанції та скоїв зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ21099
Водій трамвая Татра-Т3М, здійснюючи перевезення 10
На Салтівському шосе пасажирів за міським маршрутом № 8 здійснив наїзд на
у м. Харкові
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги
у невстановленому для цього місці
Водій тролейбуса ТРОЛЗА, знаходячись на зупинці,
закінчивши висадку посадку пасажирів почав закривати
На перехресті вулиць двері та рухатись не помітивши чоловіка який
Ярослава Мудрого та знаходився в дверях та не встиг пройти до салону,
Сумській,
внаслідок чого чоловік випав на зуинці. В салоні
м. Харків
тролейбуса знаходилось 40 пасажирів, тролейбус рухався
за міським маршрутом № 2 «РК просп. Перемоги – РК
просп. Жуковського
Водій легкового автомобіля ОПЕЛЬ-КАДЕТ, виїжджаючи зі
На вул.
двора на головну дорогу, не надавши перевагу в русі скоїв
Гольдберівській
зіткнення з трамваєм ТАТРА- Т3, водій якого здійснював
у м. Харкові
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 27
«Салтівська – Новожанове»
Водій тролейбуса Шкода-14TR, здійснюючи перевезення
25 пасажирів за міським маршрутом № 5 «вул.
На проспекті Гагаріна
Університетська (к-тр «Зірка») – Аеропорт», не надав
у м. Харкові
переваги в русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ВАЗ-1119
Водій тролейбусу ТРОЛЗА, виконуючи перевезення 35
На просп. Льва Ландау пасажирів за міським маршрутом № 35, здійснюючи
в м. Харків
маневр об’їзду перешкоди, допустив зіткнення з
легковим автомобілем Фольцваген Пассат.
Водій трамвая марки Т-3, здійснюючи перевезення
На вул. Люстдорфська
пасажирів за маршрутом № 13, скоїла наїзд на пішохода,
дорога
який перетинав проїжджу частину справа наліво по ходу
у місті Одеса
руху трамваю на заборонений сигнал світлофора
Залізничний транспорт

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пасажир
тролейбуса
отримав травму

1-0-1 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

механічні
пошкодження,
постраждалих немає

1-0-0 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

1

Сигнальна установка № 4 хибно сигналізує червоним
Одеська залізниця, ДН-1 вогнем. Причина: невідомими особами в релейній шафі
17.11.2017 Одеса, п. 24 км – к. п. 30 пошкоджено монтаж та викрадено: перетворювачі частоти
04:15
км ділянки Чорноморська типу ПЧ50/25-100 – 2 шт., трансформатори типу ПРТ-А – 2
– Берегова.
шт., трансформатор СОБС2А – 2 шт.. Повідомлено: поліція,
НОР-1

2

17.11.2017
08:37

3

17.11.2017
13:15

4

17.11.2017
15:52

5

17.11.2017

Затримано поїзди:
№3005 на 35 хв.,
№1621 на 1 год. 23
хв., №1601 на 1 год.
09 хв., №2703 на 1
год. 27 хв., №1601 на
2 год. 07 хв., №3005
на 2 год. 23 хв.

Поїзд №2463 (ВЛ80т №1178) зупинився на 885 км ПК2 для
огляду складу поїзда через збиття планки нижньої
габаритності на переїзді 879 км. Оглядом локомотивною
бригадою зауважень не виявлено. Поїзд відправився о 08.57.
Далі поїзд зупинився о 09.10 через повторне збиття планки
нижньої габаритності на переїзді 886 км. Оглядом
Загальна затримка
Південно-Західна
локомотивною бригадою зауважень не виявлено. О 09.20 поїзда №2463 склала
залізниця, ДН-1 Київ,
поїзд прибув на колію №3 ст. Васильків для огляду складу
2 год. 45 хв. По
перегін Боярка –
поїзда працівниками ВЧД. Оглядом працівниками ВЧД у 1
впливу затримано
Васильків
вагоні №60421062 виявлено випадання валика підвіски поїзд №6081 на 31 хв
башмака з опусканням триангеля в негабарит. Після
відчеплення вагона та підведенням локомотива виявлено
різницю між повздовжніми осями автозчепів локомотива та
першого вагона більше 110 мм. Після зміни головного
вагона поїзд відправився об 11.44
Під час обстрілу в районі вагонного депо впав снаряд.
Донецька залізниця, ДН-2
Пошкоджено ЛЕП
Пошкоджено ЛЕП 6кВ, відсутня напруга на станції.
Лиман,
6кВ, відсутня
Пристрої СЦБ працюють від ДГА. Евакуації персоналу не
ст. Попасна
напруга на станції
було
За повідомленням ДСП відсутнє управління к.п. 25 км за
системою «Навігатор», на пульт-табло ДСП сигналізує вічко
«Несправність переїзду 5 км» (направлено працівника ПЧ-1
для охорони переїзду) через пошкодження працівниками ПП
Затримано поїзди:
Одеська залізниця, ДН-1
«Укренергомонтаж» при встановлені опор (без погодження з №3843 на 1 год. 20
Одеса, ст. Чорноморськпрацівникаим ШЧ-1) магістрального кабелю МКПАШ хв., №3001 на 1 год.
Порт
7х4+5х2+1х0,7. Управління роботою пристроїв СЦБ взято на
10 хв.
ручне управління. О 18.00 надано телеграму на проведення
«вікна» №539 на підписом ДНЗ-1. Повідомлено: поліція,
ВОХР
Південно – Західна
Поїзд №747 сполученням Київ – Тернопіль локомотив
Смертельно

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія

19:44

залізниця, ДН3
EJ675- 001, 6 вагонів ТЧМ (УЗШК), зупинився на 1063 км
Жмеринська дирекція ПК2 в 19год.44хв. (застосував екстрене гальмування).
залізничних перевезень, Смертельно травмовано людину. Відправився в 20 год. 01хв.
ст. Сосонка
Спрацювала індикація контролю сигнальної установи
цілісності
саркофагів
дросельних
трансформаторів.
Придніпровська
Невідомими особами на сигнальній установці №9 розрізано
залізниця, ДН-1 Дніпро,
металевий саркофаг (верхня частина викрадена) та дросельні
перегін Письменна –
перемички. Розбито кришки 2 дросель-трансформаторів.
Роздори
Викрадено 2 основні обмотки, 2 додаткові обмотки, 2 ярма.
Повідомлено: поліція, ВОХР

травмовано
сторонню особу
Затримка поїзда №
747 склала +17хв
Затримано поїзди:
№3163 на 33 хв.,
№3165 на 20 хв.,
№3001 на 26 хв.,
№3003 на 28 хв.,
№3167 на 36 хв.,
№3005 38 хв.,
№3007 на 45 хв.,
№4001 на 13 хв.,
№6003 на 12 хв.,
№6109 на 11 хв.

6

17.11.2017
23:25 –
05:27

7

При прослідуванні поїзда №3198 (ВЛ80т №1853 ТЧ-7
Одеська залізниця, ДН-3 Знам'янка) машиніст повідомив про знаходження на 291км
18.11.2017
Знам’янка, перегін
ПК6 (зупиночна платформа "Водяне") чотирьох осіб, які
02:40
Чорноліська - Пост
кидали каміння в бік локомотива, внаслідок чого розбито
Західний
лобове скло та скло з боку машиніста. На станції Знам'янка
електровоз відчеплено.

Поїзд №3198
затримано на 35 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

8

За повідомленням машиніста поїзда №2804 (ВЛ80т №1244,
ТЧ-7 Знам’янка) у міжколійї на 232 км ПК5 знаходиться
сторонній предмет. Повідомлено чергових: поліції РВ
Одеська залізниця, ДН-2
18.11.2017
м. Кам’янка о 07.42, НОРВ-22 о 08.03, ДСНС у Черкаській
ім. Т. Шевченка. перегін
07:35
області о 07.44. Рух поїздів було зупинено о 07.35. Після
Кам’янка – Райгород
огляду місця події працівниками ДСНС о 08.19 надано
дозвіл на пропуск поїздів. Виявлений сторонній предмет порошковий вогнегасник

Затримано поїзди:
№134 сполученням
Івано-Франківськ Миколаїв на 42 хв.,
№137 сполученням
Одеса - Черкаси на
36 хв., №1403 на 30
хв., №1472 на 25хв.,
№2817 на 20 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Травмовано
сторонню особу

1-0-1 Аварія

Травмовано
сторонню особу

1-0-1 Аварія
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Південна залізниця,
Ел- поїздом № 6042 (Х-Пасс – Козачя Лопань) ЕР2-7119
18.11.2017
Харківська дирекція
травмований сторонній чоловік (сидів на колії),
23:25
залізничних перевезень
госпіталізований
Ст. Дергачи
Південна залізниця, Поїзда №6012 (ЕР2Т 7019, Х-Пас –К.Лопань) заявив, на
19.11.2017
Харківська дирекція перегоні Слатино – Козача Лопань з парної сторони на
07:40
залізничних перевезень узбіччі в габариті лежить стороння травмована людина –
Перегін Слатино – Козача чоловік

1-0-0 Втручання
в діяльність
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12

13

14

15

16

Лопань
Південно – Західна
По заяві машиніста поїзда№6815 ЄР-9м-534 по п.о Поїзд затримано 00
19.11.2017
залізниця, ДН-1. Перегін Силичівка 47км8пк між вагоном та платформою впала жінка год. 05хвТравмовано
16:11
Баришевка-Бориспіль в нетверезому стані та травмувалася стороння
сторонню особу
Смертельно
Південно – Західна
Машиніст поїзда 3438 ВЛ 80 761 на 58 км пк 8 не
травмовано
19.11.2017
залізниця, ДН- 1 Перегін смертельно травмував стороннього чоловіка. Викликана
сторонню особу
23:12
Баришевка-Березань
швидка та поліція
Затримані поїзда 64
+ 19 хв.
Поїзд №6510, локомотив ЕР-1 №176 (РПЧ-3), сполученням
Мелітополь – Запоріжжя Ліве. Поїзд зупинився на вихідних
Смертельно
стрілках 1153км ПК-10 станції Таврійск, через наїзд на
травмовано
20.11.2017 1153 км ПК-10 станції
сторонню людину, внаслідок чого загинула. Викликана
сторонню особу.
05:44
Таврійск
швидка допомога. Поїзд відправлено за призначенням.
Затримка поїзда
Причини та особа встановлюється. Повідомлені: швидка №6510 склала 00:24.
допомога о 05:48, пол. о 05:59, ВОХР о 06:00
Поїзд №2274 (ДЕ1 №027, ТЧМ Фесенко) зупинився з
причини несправності локомотива, відключення силових Поїзд відправився о
20.11.2017 Донецька залізниця, ДН-2
ланцюгів. О 05.25 запросив допоміжний локомотив. О 08.31 09.50 з затримкою на
05:00
Лиман, ст. Близнюки
зі ст. Лиман прибув допоміжний локомотив ВЛ8 №475,
04 год. 52 хв.
ТЧМ-1 Худолій
На пульт-табло
станції Кириківка чарунка сигналізує
несправність регульованого переїзду 2км без чергового
Південна залізниця, ДН-3 працівника, через відсутність електропостачання переїзду, Загальна відмова в
20.11.2017
Суми, перегін Кириківка причина - злам траверси опори №9 ЛЕП 23 кВ. О 06 год. 11
роботі переїзду
05:50
– Охтирка
хв. через даний переїзд прослідував перший поїзд №6051 склала 4 год. 50 хв
сполученням Смородине - Охтирка. Роботу відновлено о
10.40.
Поїзд №232 сполученням Львів – Дніпро (ЧС4 №209)
зупинився на 107 км ПК5 з причини – сигнальна точка №4
Затримка поїзда
сигналізувала червоним, відправився о 01.54. Зупинився о
№232 склала 29 хв.
Південно-Західна
01.59 на 105 км ПК10 для огляду колії. Під час огляду колії
По впливу
21.11.17 залізниця, ДН-2 Козятин локомотивною бригадою на 105 км ПК10 виявлено злам
затримано поїзди:
01:51
перегін Понінка –
лівої за напрямком руху рейки по всьому перетину з
№1478 на 40 хв.,
Миропіль
утворенням зазору у місці зламу близько 15мм. Поїзд №232
№3152 на 15
відправився о 02.06 під наглядом помічника машиніста О
хв.,№1476 на 20 хв.
02.32 місце зламу взято в струбцини та видано обмеження
швидкості по місцю не більше 15 км/год, о 03.06 видано

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

обмеження на швидкість руху 25км/год.
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21.11.2017
03:20

18

21.11.2017
13:20

19

21.11.2017
18:27

20

21.11.2017
22:40

21

22.11.2017
02:35

Поїзд №2535 (ВЛ8 №515 ТЧ-1 Н.Д. Вузол, ТЧ-3 Мелітополь)
зупинився на 1114 км ПК9 перегону через несправність
Придніпровська
локомотиву (лопнула чека, вирвало ресору другої колісної
залізниця, ДН-3
пари з падіння тяги між ресорою та балансиром на колію,
Запоріжжя, перегін
тяга не знайдена). По прибуттю на ст. Кушугум о 04.23
Запоріжжя-1 – Кушугум машиніст замовив допоміжний локомотив. Зі ст. Таврійськ
надано допоміжний локомотив ВЛ8 №943 ТЧ-1 Н.Д. Вузол,
ТЧ-3 Мелітополь
Поїзд №705 Київ – Перемишль (HRCS2 №002) під час
відправлення при швидкості 30 км/год допустив зіткнення з
ковшем екскаватора, що знаходився поза габаритом. Після
прибуття на ст. Перемишль та огляду складу машиніст
заявив про неможливість слідувати з пасажирами далі.
Пасажири поїзда №716 (оборот від поїзда №705) було
Республіка Польща,
пересаджено на поїзд №706. Зі ст. Львів о 16.42 відправлено
станція Медика
поїзд №904/716 (8 класних вагонів локомотивної тяги для
відправлення пасажирів поїзда №716 зі ст. Львів) . Склад
поїзда HRCS2 №002 о 18.00 відправився зі ст. Перемишль зі
швидкістю 30 км/год. на території Республіки Польща та зі
швидкість 50 км/год. на території України. Пошкодження
рухомого складу будуть уточнені комісійно після прибуття
поїзда на ТПС Дарниця.
По доповіді чергового по станції поста №2 стрілочний
Одеська залізниця, ДН-1
перевід №4/6 сигналізує хибною зайнятістю. Оглядом
Одеса, станція Одесапрацівника ШЧ виявлено крадіжку двох трансформаторів
Застава 1
типу ПРТА.
Південна залізниця, ДН-4 При слідуванні поїзда №8856 (ЧМЕ3 №3183,) на
Полтава, перегін
регульованому переїзді, без чергового працівника, допущено
Гребінка-Пирятин, 709 км зіткнення з автомобілем ВАЗ-2101.
Одеська залізниця, ДН-1
По доповіді чергового сигнальні установки №4, 6
Одеса, перегін
сигналізують хибною зайнятістю. По прибуттю на місце
Куліндорово –
працівника ШЧ виявлено крадіжку двох трансформаторів
Кремидівка, по станції
типу «ПРТА», один трансформатор СОБС2А, двох ПЧ50/25,
Кремидівка, на 1278км
двох фільтрів ФП25
ПК2

Поїзд №2535
відправлено за
призначенням о
06.10 з затримкою на
2 год. 37 хв. По
впливу затримано
поїзди: №83 Київ –
Маріуполь на 20 хв.,
№196 Маріуполь –
Бахмут на 17 хв

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда
№904/716 склала 40
хв. від графіка руху.
Затримок інших
поїздів допущено не
було.

1-0-0 Аварія (На
території іншої
держави)

Затримано поїзд
№26 на 32 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі
відсутні

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Затримано поїзд
№7698 на 32 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

22

22.11.2017
04:01

Одеська залізниця, ДН-1
Одеса, перегін колійний
пост 24км - колійний
пост 30км, дільниці
Чорноморська - Берегова

22

22.11.2017
08:20

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне

23

22.11.2017
19:10

Регіональна філія
«Одеська залізниця
Херсонська дирекція

24

22.11.2017
20:57

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів

25

23.11.2017
10:00

26

23.11.2017
13:08

Південно-Західна
залізниця, ДН-2,
Козятинська дирекція
залізничних перевезень
15км. 7пк. перегону
Козятин-2- Бердичів
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Зачатівська

За повідомленням ДНЦ після проходження поїзда №2714 на
виносному пульт-табло з'явилась індикація хибної
зайнятості перегону К.п. 24км - К.п. 30км. Причина:
невідомими особами відкрито релейну шафу прохідного
світлофора №4 та викрадено: перетворювачі частоти типу
ПЧ50/25-100 - 2 од., трансформатори типу ПРТ-А - 2 од.,
трансформатор СОБС2А - 1 од., фільтр ФП25 - 2 од., реле
КПТШ - 1 од., реле ТШ65В - 1 од., блок конденсаторів
БКДА - 1 од., блок лічильників БСДА - 1 од. Повідомлено
черговим: СБУ м. Одеси, поліції м. Одеси, ВОХР.
На 66 км ПК8 перегону Рудня-Радивилів працівником колії у
полосі відводу з непарної сторони на відстані 4 м виявлено
предмет схожий на снаряд. Затримок у русі поїздів немає.
Викликано поліцію та ДСНС. Об 11.00 після огляду місця
піротехнічною службою ДСНС предмет виявився міною
часів ВВВ.
Машиніст поїзда 6576 сполученням Миколаїв ВантажнийВадим(ДЕЛ02003 РПД8 Миколаїв, 14 осей) на 198км пк5
при швидкості 65км/год. застосував екстрене гальмування
для запобігання наїзду на чоловіка,який лежав на лівій рейці
обличчям до низу. Наїзд попередити не вдалося,мужчину
смертельно травмовано.
За повідомленням заступника начальника станції, від
невідомої особи на лінію 102 поступило повідомлення про
замінування пасажирської будівлі станції. Проведено
евакуаційні та пошукові роботи. О 22.45 після огляду
працівниками
піротехнічної
служби
МВС
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено.

Затримано поїзд:
№4851 на 02 год. 10
хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інше

Поїзд 6576
затримано на 18 хв.
Смертельно
травмовано людину

1-1-0 Аварія

Затримано поїзд
№6015 на 41 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №1401(4574-78-3526)-53ум. од., вага 4952т. ВЛ80№585,
застосував
екстрене
гальмування,
та
10год.00хв.зупинився на 15км. 7пк. перегону Козятин-2Бердичів, смертельно травмовано людину.

Смертельно
травмовано людину

1-1-0 Аварія

Поїзд №2266 (2ТЕ116 №1173, ТЧ-4 Пологи) прибув на
станцію та запросив допоміжний локомотив через витік води
з системи охолодження секції №1173Б локомотива.

Затримка поїзда
№2266 складає
більше 2 годин

1-0-0 Інцидент

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Покровськ

27

23.11.2017
17:29

28

Регіональна філія
«Придніпровська
23.11.2017
залізниця», ДН-1 Дніпро,
, 23:24
на 970 км ПК9 перегону
Самійлівка – Варварівка

29

24.11.2017
03:30

Львівська залізниця, ДН2, ст. Підволочиськ

30

24.11.2017
02:10

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин.

1

2

19.11.2017
18:15

20.11.2017
11:50

Прохідна порту, КП №
1, Скадовська філія ДП
«Адміністрація
морських портів
України».
Морський порт
«Южний», внутрішня
акваторія, причал № 21
судна: контейнеровоз
«SAFMARINE
BAYETE»,. Агент –

Начальник станції Покровськ доповів про те, що при
виконанні розпуску поїзда №3515 з 49 порожніх вагонів,
Смертельне
останній відчеп 4 порожніх вагони на 2-й парковій
травмування
гальмівній позиції був смертельно травмований РШРВ 1971
працівника залізниці
р.н., загальний стаж роботи на залізниці 1 рік 8 місяців, за
посадою РШРВ 1 рік 6 місяців).
Поїзд №2273 (2ЕЛ4-1, ТЧ-1 Красний Лиман) о 23.24
застосував екстрене гальмування та зупинився з причини
Загальна затримка
провисання контактного проводу, унаслідок чого зруйновано
поїзда №2273 склала
один струмоприймач. Викликано працівників ЕЧК для
більше 2 год.
ув’язки струмоприймача. Надано допоміжний локомотив
ВЛ8 №946. Інформація уточняється.
поїзд № 25, сполученням Одеса-Львів, ВЛ80т 1157 приписки
ТЧ-1 Львів-Захід, 15 вагонів, 60 осей, 874т. Прибув на
ст.Підволочиськ розкладом в 3 год 30 хв. Між 12 і 13
Виявлен труп
вагоном провідник виявив труп невідомої людини.
невідомої людини
Відправився в 5 год 02хв, затримка поїзда склала 1 год 30
хв..
поїзд №1478 прибув на ст. Козятин на четверту колію
Бердичівського парку. О 02.25 прийомоздавальник заявив,
що в першому вагоні з голови №73997421 (цистерна)
Забруднення
виявлено протікання дизельного палива АК№315 з нижнього
навколишнього
зливного прибору. О 03.16 цистерну відправлено на ст.
середовища та
Козятин-1. О 03.25 прибула на ст. Козятин-1, Західний парк, постраждалих немає
для усунення несправності. О 04.05 протікання усунуто
шляхом докручування люка..
Морський та річковий транспорт

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Інше

1-0-0 Інше
Аварійна
ситуація

Після проходження прохідної порту на КП № 1, послизнувся
на мокрих від дощу східцях та впав. працівник ДП
«Адміністрація морських портів України», старший
моторист-матрос 1-го класу

Працівник отримав
травми

1-0-1 До відома

Береговий кран для перевантаження контейнерів № 3,
рухаючись вздовж причалу, зачепив лівий парадний трап т/х
«SAFMARINE BAYETE» та деформував його. Інших суден,
утягнутих до аварійної події немає. Поточні погодні умови:
вітер N = 7-9 м/с, видимість добра, хвиль немає.
Доповнення № 1: 21год 44хв У всіх відношеннях судно

Жертв
та
постраждалих,
забруднення
навколишнього
середовища немає.
Пошкоджень засобів

1-0-0 До відома
Обліку не
підлягає

LLС «ISS Ukraine»

3

20.11.2017
09:05

готове до виходу в море. Трап закріплено в похідному навігаційного
положенні.
обладнання немає.
Інформація
про
постраждалих:
загальна кількість 2
Херсонська область,
В районі «Червоної хати» перевернувся човен «Крим 3» в особи,
з
них
Голопристанський
результаті чого одна особа потанула, другу особу врятували. врятований
–
район, село Забаріно, в
До проведення рятувальних (пошукових) робіт залучено: на Масюта
Валерій
районі «Червоної хати»
ранок 21.11.207 року залучено водолазну групу АРЗСП ГУ (інші
дані
на відстані приблизно
ДСНС.
встановлюються),
50 м від берегу
загиблий – Масюта
(інші
дані
встановлюються).

Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

1-1-0 До відома

