017Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 21.12.2017 по 29.12.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
10
0
13
1
23
1

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:
ВСЬОГО

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

Травмовано
23
22
45
Травмовано
0
7
1
8
Травмовано
0
1
0
1
Травмовано
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
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
10
6
8
6

Травмовано
0
2
2

1

0

0

1

0

0

5
15

0
6

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

Місце скоєння
подій

1

21.12.2017
17:22

На 273 км автодороги
М- 06 Київ-Чоп,
Рівненська області

2

22.12.2017
02:10

На вул. Руська
у м. Тернополі

3

21.12.2017
17:57

На а/д М-06 «КиївЧоп» у с. Ракошино,

Травмовано

10

0

0

2

0

4

3
15

3
3

0
4

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-110307 не вибрав безпечну
швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, допустив
виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом
ПАЗ-3205,
водій
якого
здійснював
перевезення
15 пасажирів (військовослужбовців) в м. Дубно.
Водій легкового автомобіля рухаючись не вибрав безпечної
дистанції та швидкості руху допустив зіткнення з
автомобілем таксі ЗАЗ-ЛАНОС, водій якого рухався баз
пасажирів, після чого покинув місце пригоди
Водій вантажного автомобіля ДАФ-XF460FT, з
напівпричепом марки KOGEL SN24, на нерегульованому

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Водій легкового
автомобіля загинув на
місті події, а пасажир
легкового автомобіля
отримав травми

1-1-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не
резидент

Мукачівський р-ну,
Закарпатської
області
4

22.12.2017
14:58

5

23.12.2017
07:40

6

24.12.2017
12:45

7

24.12.2017
10:10

8

24.12.2017
15:07

9

25.12.2017
06:00

На вул. Садовій
у м. Чернівцях

пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода
Водій автобуса ХАЗ-3250, здійснюючи перевезення
14 пасажирів за міським маршрутом № 18 «вул. Садова
– вул. Дунаївська» не обрав безпечного бокового
інтервалу та допустив зіткнення з легковим автомобілем
Фолькссваген-Транспортер

Постраждалі відсутні

Водії обох
На 623 км автодороги Водій легкового автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з транспортних засобів,
М-06, «Київ – Чоп», керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив 3 пасажири автобуса та
у с. Дуліби,
зіткнення з автобусом РУТА-18, водій якого здійснював 1 пасажир легкового
Львівської області
перевезення 3 пасажирів за маршрутом Стрий – Колодниця
автомобіля отримали
травми
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2170 не впорався з
На в`їзді в м.
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
Водій легкового
Слов’янськ зі сторони зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій якого здійснював
автомобіля отримав
м. Краматорськ,
перевезення
8
пасажирів
за
приміським
травми
Донецька області
внутрішньообласним
маршрутом
«Словянськ
–
Краматорськ»
Водій легкового автомобіля РЕНО-САНДЕРО не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху ТА допустив
На вул. Москалівській
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14, водій якого рухався без Постраждалі відсутні
у м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 258е «пр-т Слави
(вул. Золочівська) – вул. Академіка Богомольця»
Після завершення маневру обгону водій легкового
автомобіля Форд-Транзіт не впорався з керуванням, виїхав
На 35 км автодороги
на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з
Н-12 «Суми2 пасажири автобуса
автобусом
Мерседес-Бенц-0303C,
з
послідуючим
Полтава», в Сумській
отримали травми
перекиданням автобуса на ліву по ходу руху сторону, водій
області
якого здійснював перевезення 15 пасажирів за міжобласним
маршрутом Харків – Кролевець
Водій автобуса від
На 460 км автодороги
Водій автобуса Мерседес-Бенц здійснюючи перевезення
отриманих травм
М-03 «Київ – Харків –
10 пасажирів від м. Київ до м. Харкові, не впорався з
загинув на місці
Довжанський»,
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив пригоди та 1 пасажир
у с. Новофедорівка,
зіткнення з вантажним автомобілем МАН
автобуса отримав
Полтавської області
травму

1-0-0 З вини

1-0-6 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-1-1 Не
ліцензований

10

24.12.2017
20:00

На вул. Сумській
шлях у смт.
Солонивітця
Харківської області

11

25.12.2017
07:20

На вул. Центральної
у с. Нова Астрахань,
Луганської області

12

26.12.2017
08:45

На вул. Академіка
Павлова
у м. Харкові

13

26.12.2017
00:10

На автодорозі
Тернопіль –
Кременець біля
с. Івашківці,
Збаразького району
Тернопільської обл.

14

25.12.2017
11:10

15

26.12.2017
14:50

16

26.12.2017
16:10

17

26.12.2017
19:20

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2101 у стані алкогольного
спяніння не впорався з керуванням, виїхав на смугу
Водій та пасажир
зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом легкового автомобіля
БАЗ-А079.14, водій якого здійснював перевезення
отримали травми
8 пасажирів за міським маршрутом № 1168
Водій автобуса Сетра-С-315, здійснюючи перевезення
25 пасажирів за міжнародним маршрутом Краснодар –
Водій легкового
Маріуполь, не дотримався безпечного інтервалу руху та автомобіля отримав
допустив зіткнення зіткнення з легковим автомобелем
травми
Форд-Транзит
Водій автобуса БАЗ А079.14, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 54е «ст. м. Героїв Праці – вул.
Дружби Народів», пі час маневру розвороту не надав
Постраждалі відсутні
переваги у русі та здійснив зіткнення з рухаючимся у
зустрічному напрямку легковим автомобілем ГріатВулл
Водій вантажного автомобіля МАН скоїв наїзд на
пішохода, після цього водій автомобіля Мерседес
Спрінтер не впорався з керуванням та допустив наїзд на
припаркований автомобіль Рено Трафік

2 особи загинуло –
пішохід та пасажир
Рено Трафік, 6 осіб
травмовано.

Водій легкового автомобілю Мазда не впорався з
На Амурському мосту керуванням та допустив зіткнення з автобусом Мерседес3 пасажира автобуса
у м. Дніпрі
Бенц-Спрінтер, водій якого здійснював перевезення 8
отримали травми
пасажирів за міським маршрутом №99
Водій легкового автомобіля ШКОДА ОКТАВИЯ
здійснюючи виїзд з другорядної дороги на головну не надав
На вул. Руській у м.
переваги у русі та допусти бокове зіткнення з автобусом Постраждалі відсутні
Чернівцях
ПАЗ, водій якого здійснював перевезення 25 пасажирів за
маршруту «Чернівці – Байраки»
Водій
автобуса
Мерседес-Спрінтер,
здійснюючи
На вул. Набережній
перевезення 16 пасажирів за маршрутом «Луцьк –
7 пасажирів
у м. Луцьку
Острів'я», не вибрав безпечну швидкість руху, не
отримали травми
Волинської області впорався з керуванням та допустив наїзд на вантажний
автомобіль ЗиЛ-130, що стояв на узбіччі
По вулиці
Водій автомобіля таксі Шевроле-Авео, рухаючись без
Пішохід отримав
Текстильній
пасажирів на пішохідному переході, допустив наїзд на
травми

1-0-2 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-2-6 Не
ліцензовані

1-0-3 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-7 З вини

1-0-1 З вини

18

26.12.2017
22:05

19

26.12.2017
15:15

20

27.12.2017
06:30

21

27.12.2017
10:30

22

27.12.2017
13:50

23

27.12.2017
06:15

24

27.12.2017,
12:00

у м. Тернополі
На 12 км автодороги
Митниця-Фастів,
поблизу с. Клехівка,
Фастівського району,
Київської області
На перехресті пр.
Металургів та ХХІІ
партз`їзд,
у м. Кривому Розі,
Дніпропетровської
області

пішохода
Водій автобуса БАЗ А079.23, здійснюючи перевезення
22 пасажирів за приміським внутрішньообласним
маршрутом, не впорався з керуванням, допустив з’їзд в
кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу

13 пасажирів
автобуса отримали
травми

1-0-13 З вини

Водій легкового автомобіля Рено-Колеос виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом
Мерседес-Бенц-312-D, водій якого здійснював перевезення
12 пасажирів за регулярним міським маршрутом №248

3 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій автобуса БАЗ-А079.14, рухаючись без пасажирів за
На проспекті Новоміським маршрутом № 209 е «ст.м. «Холодна Гора» –
Баварському
сел. Лідне (вул. Бугрименка)», внаслідок порушення
у м. Харкові
правил маневрування скоїв зіткнення з легковим
автомобілем Опель-Астра
Водій автобуса Мерседес-Бенс 616 CDI, здійснюючи
На автодорозі Н-10
перевезення 10 пасажирів за міжобласним маршрутом
«Стрий – Івано«Чернівці - Коломия», під час виконання маневру обгону,
Франківськ – Чернівці
допустив зіткнення з легковим автомобілем Пежо-Партнер,
– Мамалига» між
який не помітив маневр обгону автобусом та розпочав
селами Берегомет –
здійснювати поворот ліворуч. Після чого автобус зїхав з
Реваківці,
проїжджої частини та допустив наїзд на огорожу житлового
Чернівецької області
будинку
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення
На вул. Великій
14 пасажирів за приміським маршрутом № 147
Бердичівській
«Житомир -Довжик», не дотримався безпечної дистанції
у м. Житомирі
та швидкості руху допустив зіткнення з легковим
автомобілем ЗАЗ-Ланос
Водій автобуса ПАЗ-32504, рухаючись без пасажирів за
На пл. Привокзальній приміським
внутрішньообласним
маршрутом
в м. Олександрія,
«Протопівка – Олександрія», не вибрав безпечної
Кіровоградської
швидкості руху, під час заїзду на зупинку загального
області
користування, здійснив виїзд на тротуар та допустив
наїзд на пішохода
На перехресті вулиць Водій легкового автомобіля Aуді недотримався безпечної
Луі Пастера та
дистанції та швидкості руху, допустив попутне зіткнення з

Плиточна,
Харківської області

25

26

27.12.2017
09:30

27.12.2017
19:10

На 77 км, автодороги
«Олександрівка –
Кіровоград –
Миколаїв», поблизу с.
Степове,
Кіровоградської
області
На 297 км. автодорозі
М-21 «Житомир –
Могилів Подільський»,
Вінницької області

26.12.2017
09:40

На перехрестті вулиць
Соборна - Кн. Ольги Кн. Володимира
у м. Рівному

2

26.12.2017
17:45

На перехресті вулиць
Б.Хмельницького Крушельницької
у м.Тернополі

3

27.12.2017
06:17

На перехресті
Херсонського шосе та
вул. Кругової, у м.
Миколаєві

22.12.2017
10:16

Придніпровська
залізниця, ДН-2Б П142км. На 140 км.
перегін МироваКанцерівка

1

1

автобусом I-ВAН, водій якого здійснював перевезення
8 пасажирів за міським маршрутом
№ 262е
«ст. м. Індустріальна – вул. Зубарєва»
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Гольф виїхав на
смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з
автобусом РУТА-20, водій якого здійснював перевезення
12 пасажирів за приміським внутрішньообласним
маршрутом «Сасівка – Кропивницький»
Водій автобуса МАН ML223, здійснюючи перевезення
15 пасажирів за приміським маршрутом "Сосонка Вінниця", не дотримався безпечної швидкості та дистанції
руху і допустив зіткнення з легковим автомобілем МАЗДА
3, водій якого рухався в попутному напрямку.
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Сітроен-Джампер, рухаючись по
крайній лівій смузі здійснив зіткнення з легковим
автомобілем Тойота-Ленд-Круйзер, який рухався в
зустрічному напрямку та зупинився на перехресті для
повороту ліворуч та з тролейбусом Шкода 14-Тр, водій якого
здійснював перевезенн 30 пасажирів за міським маршрутом
№ 3, в попутному напрямку по крайній правій смузі
Водій автомобіля Фольцваген-LT-35 при буксируванні
автомобіля Фіат-Добло не дотримався безпечної дистанції
руху та допустив зіткнення з тролейбусом технічної
допомоги
Водій легкового автомобілю Oпель-Антара недотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив наїзд на
нерухомий тролейбус МАЗ Т-103, який зупинився попереду
в попутному напрямку внаслідок технічної несправності,
тролейбус рухався без пасажирів за міським маршрутом № 2
Залізничний транспорт

Водій легкового
автомобіля та
автобуса, а також
пасажир легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-3 Не з вини

Механічні
пошкодження
транспортних засобів.

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

При слідуванні поїзда №2923 ВЛ8-1585 приписки (ТЧ1
Смертельно
Н.Д.Вузол) (ТЧ-2 Нікополь) вісей-196, вага-4448. Коди (4900- травмовано сторонню
283-4181)- Жовтнева. На 140км. здійснив наїзд на сторонню особу. Затримка поїзда
жінку, яка була смертельно травмована
№2903 на 0:12хв

1-1-0 Аварія

2

Поїзд №6284 сполученням Дніпро – Лозова (ЕПЛ2Т №20)
Придніпровська
заявив, що на 227км сигнальна установка №8 сигналізує
22.12.2017 залізниця, ДН-1 Дніпро,
червоним. Після огляду виявлено на сигнальній установці №
06:50
перегін Іларіонове –
6 сторонніми особами розкрито саркофаг, відкрита кришка
Синельникове-2
дросель-трансформатора та викрадено сигнальну обмотку

3

Придніпровська
22.12.2017 залізниця, ДН-1 Дніпро,
07:40
перегін Павлоград-1 –
Павлоград-2

4

22.12.2017
06:40

Одеська залізниця, ДН-1
Одеса, перегін Дачна Вигода

5

22.12.2017
20:59

Південна залізниця, 333
км. перегону ПолтаваПівденна – Кривохатки

6

22.12.2017
22.50-00.01

Одеська залізниця, ДН-2
ім. Т. Шевченка ст. ім.
Т. Шевченка

7

Придніпровська
23.12.2017
залізниця, ДН-1 Дніпро,
00:24
ст. Ерастівка

Перше наближення станції Павлоград-2, сигнальна установка
№4 показують хибну зайнятість. Переїзна сигналізація
переїзду 108км працює не справно. Після огляду
встановлено, що на сигнальній установці №2/7 сторонніми
особами вигнута передня стінка шафи СЦБ та обірвано
дроти. Час проходження першого поїзда 08.17.
На пульт-табло чергового по станції Дачна Шумик з'явилась
індикація хибної занятості другої ділянки віддалення по
парній колії. ШНС Тихий виявив викрадення з релейної
шафи прохідного світлофора №6 одного перетворювача
частоти типу ПЧ50/25-100, двох трансформаторів типу ПРТ
А, одного трансформатору СОБС2А. Повідомлено черговим:
поліції, НОР-1, СБУ.
Поїзд № 4337 (ЧС-4 №119) застосував екстрене гальмування
для запобігання наїзду на сторонню особу на перегоні
Полтава-Південна – Кривохатки на 333км пк3 перед вхідним
Н рзд. Кривохатки. Наїзд не попереджено, збив чоловіка
1973 року народження (легке травмування). Відправився
поїзд № 4337 в 21-30. Постраждалий госпіталізований
швидкою допомогою по ст. Полтава-Київська.
Черговим ВП-5 виявлено пожежу в адміністративному
приміщенні відбудовного поїзда на першому поверсі в
гардеробному приміщенні, площа близько 20мІ. Викликано
міську пожежну частину ДСНС. Для ліквідації пожежі було
задіяно: 2 пожежні машини та 2 особи із пожежного поїзда
які використали 4 вогнегасники. Пожежу локалізовано о
23.37, ліквідовано о 00.01. Будівля знаходиться на балансі ТУ
БМЕС-4
Поїзд №2080 (ВЛ-8 №278 ТЧ-1 Н. Д. Вузол) прибув на
станцію для причеплення підштовхувача, при відправленні
поїзда тримали гальма. Після огляду локомотивною

Затримані поїзди:
№6284 на 28 хв.,
№4302 на 19 хв., №796
на 22 хв., №6232 на 11
хв., №2460 на 36 хв.,
№6702 на 15 хв., №
6112 на 09 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзд
№2212 на 37 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди:
№6252 сполученням
Одеса - Вапнярка на 13
хв., №2116 на 31 хв.,
№2118 на 21 хв.,
№6272 сполученням
Одеса - Балта на 10 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Травмованно сторонню
особу. Затримка поїзда
№ 4337 склала +31хв

1-0-1 Аварія

Постраждалих немає
Пошкоджено: шафи
для одягу – 35шт. та 3
вікна приміщення.

1-0-0 Інше
Пожежа

Затримка поїзда
№2080 склала 38 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

8

24.12.2017
03:10

9

24.12.2017
07:28

10

24.12.2017
12:20

11

24.12.2017
15:53

12

24.12.2017
21:13

Львівська залізниця,
ДН-1 Ст. Яблонька

бригадою у вагоні №53583597 було виявлено, що сторонніми
особами був перекритий кінцевий кран
Електропоїздом №6028 призначенням Сянки-Львів ,ЕР-21331 в складі 8 вагонів смертельно травмовано сторонню
особу, викликано поліцію та швидку допомогу

Смертельно
травмовано сторонню
особу

Південна залізниця
Харківська дирекція
По заявці електропоїзда № 6417 (Харків-Левада-Балаклія)
Затримок поїздів
залізничних перевезень ЕР2-7037 (РПЧ-1) за високою платформою ст. Харківнемає
Перегін ХарківВантажний виявлено сторонню особу без ознак життя
Вантажний-Основа
На пульт – табло ДСП станції Іларіонове, перегін
Синельникове-2 – Іларіонове по першій непарній колії,
перше та друге приближення показує хибну зайнятість. О
Придніпровська
Затримані
08:06 після огляду виявив, що пошкоджено кабель
залізниця, перегін
поїзда:№733+00:02,
МКПАШП 7х4, сторонніми особами. Для виконання робіт по
Синельникове-2 –
№2303+00:02,№6185
відновленню кабелю зв’язку на переїзді 224км +50метрів, на
Іларіонове
+00:03, №1603+00:04.
підставі телеграми з 09:30 24.12.2017, виключити прямий
зв'язок ДСП станції Іларіонове та ДПП переїзду 224км
+50метрів. Усунено о 12:20
Поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ (ЧС8 №012 ТЧ-1)
зупинився на станції за показаннями пристрою АСДК-Б По впливу затримано
(«Тривога 0», 1 рух. од., локомотив) перегону Орепи – поїзди: №749 на 22 хв.,
Новоград-Волинський 1 та Вірівка – Яблунець. Після огляду
№78 на 27 хв. На
Південно-Західна
локомотива о 15.59 машиніст заявив допоміжний локомотив
кінцеву ст. Київзалізниця, ДН-4
через нагрів букси 4 колісної пари 1-ї секції, з правої
Пасажирський поїзд
Коростень
сторони. На ст. Яблунець прибув допоміжний локомотив №750 прибув о 19.43 з
ВЛ80 №545 ТЧ-7. Після розміну локомотивів поїзд №750 затримкою на 2 год. 30
відправлено з затримкою на 1 год. 35 хв. Несправний
хв
локомотив ЧС8 №012 залишено на станції.
Поїзд №2160 (2ТЕ116 №1458(ТЧ-3), вага-4782 вісей-216).
Станція формування Родинська (Дон), станція призначення
Енергодар (Придн). Під час відправлення поїзда зі ст.
Придніпровська
Каховське Море о 21.13 спрацювали гальма, при огляді
Затримка поїзда
залізниця, ДН-3
поїзда виявлено сторонніх осіб на вагонах, які підготували №2160 склала 01 год.
Запоріжжя
мішки з вугіллям для скидання. Викликано наряд поліції.
33 хв.
Повідомлено: ВОХР о 21.15, поліцію о 21.16. О 22.20 приїхав
наряд поліції для складання актів та фотографування місця
злочину. О 22.46 поїзд відправлено до станції призначення.

1-1-0 Аварія

1-1-0 Інше

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

13

25.12.2017 Одеська залізниця, ДН-3
01:44
Знам’янка

Південно-Західна
залізниця, ДН-1 Київ.
Перегін Вишневе- Київ
Волинський

14

25.12.2017
00:27

15

26.12.2017 Південна залізниця, ДН07:05
2 Харків, ст. Савинці

16

26.12.2017
12:12

Донецька залізниця,
ДН-2 Лиман, перегін
Селидівка – Цукуріха

17

26.12.17
23:10

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

18

26.12.2017
17:22

Південна залізниця, ДН5 Куп'янськ на перегоні
Гракове-Коробочкіне

27.12.2017
01:15

Одеська залізниця,
виробничий підрозділ
Одеська дирекція
залізничних перевезень
ДН-1 Станція Дачна

20

Поїзд №2301 (ВЛ80т №1841, ТЧ-7 Знам’янка, ТЧМ-4
(Помічна), вага 4905 т, 220 вісей) зупинився за показанням
пристрою КТСМ “Тривога-2” (32 рух. од., 4 вісь, ліва
сторона). Після огляду локомотивною бригадою надано
вимогу на огляд вагону працівником ВЧД. Під час огляду
ОВР виявлено руйнування буксового вузла 4 колісної пари в
вагоні №54410535 (Україна). За вимогою ВЧДЕ-7 задіяно
працівників ВП-4 Помічна для переміщення несправного
вагона на роликах до ст. Південноукраїнська
Поїзд №24, сполученням Одеса - Москва, ЧС8-020,
смертельно травмував невідомого чоловіка. Визвані медики,
поліція та криміналісти для з’ясування обставин та особи
потерпілого
Поїзд №2818 (ВЛ11 №554) зупинився для отримання листа
попереджень, при спробі подальшого слідування привести в
рух поїзд не вдалося, запросив допоміжний локомотив.
Допоміжний локомотив (ВЛ11 №662) прибув на станцію
Савинці о 09.02. Відправився поїзд №2818 о 09.20.
На 50км одноколійного перегону зупинився поїзд №3556
(2ТЕ116 №717) з причини задимлення машинного відділу
секції А. Після усунення несправності поїзд прибув до
станцію Цукуріха о 14.15.
За повідомленням машиніста електропоїзда №6629
(Святошин-Ніжин) Ер-9м №558 по другій колії не
смертельно травмував стороннього чоловіка.
Машиністом єлектропоїзду сполученням Лосєве-Гракове
6827 на перегоні Гракове-Коробочкіне з,п Ковильний по
парній колії виявлено людину між платформрю і колією без
ознаків життя затримано поїзд 6554 Куп”янск-Харків на
момент передачі інформації затримка складає більше 2годин
Повідомлено поліцію о 17год.30 хв прибуття поліції о 19 год.
15 хв Ведуться слідчі діїї. Поїзд № 6554 відправився в 20 год.
04 хв.
Чергова по станції Івасюк доповіла, що в 1:15 ТЧМ-1 (ОдесаСортувальна) ЧМЕ-3 №3254 ТЧ-1(Одеса-Сортувальна) при
виконанні маневрової роботи на 1486 км пк9 між коліями 1 і
2 виявив тіло стороннього чоловіка близько 40 років без
признаків життя

Поїзд №2301
затримано більше 2
год. По впливу
затримано поїзди:
№6411 на 45 хв., №63
на 36 хв., №59 на
28 хв., №91 на 10 хв

1-0-0 Інцидент

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда № 2818
склала 2 год. 15 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда № 3556
склала 2 год. 04 хв.

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу. Затримка поїзда
№ 6629 склала +28хв
Виявленосторонню
особу без ознаків життя
загальна затримка
поїзда № 6554 складає
2 год. 47 хв. Затримані
поїзда- 6828 + 31 хв,
6830 + 9 хв,3439 + 22
хв. 138 + 10 хв.
Виявлено сторонню
особу без ознаків
життя

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія
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22
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Колія №14 стрілочний
перевід № 158, колія та
27.12.2017
стрілочний перевід на
08:30
балансі ТОВ «ЄвроРеконструкція»
Одеська залізниця, ДН28.12.2017
1 Одеса, перегін
00:15
Куліндорово –
Кремидівка
Придніпровська
залізниця, ДН-1 Дніпро,
28.12.2017
перегін Кам’янське
02:02
Пасажирське –
Воскобійня

24

28.12.2017
09:22

Одеська залізниця
Перегін Горохівка Миколаїв

25

28.12.2017
12:00

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів

26

27

Під час осаджування 14 вагонів після вивантаження було
здійснено взріз стрілочного переводу № 158. При
підтягуванні вагонів в зворотному напрямку було допущено
схід останнього вагону № 56383243 за напрямком руху
По доповіді чергового по станції Куліндорово Лебецької на
1287км ПК1 сигнальні установки №3,6 показують хибну
зайнятість. Працівниками ШЧ виявлено крадіжку двох
дросель-трансформаторів.
Поїзду №11 сигнальна установка №3 сигналізує червоним
вогнем. Невідомими особами зламані основні та допоміжні
запірні пристрої, розкрито релейну шафу
розрізної
установки 145км ПК9 та викрадено 19 приладів та
пошкоджено монтаж.
Машиніст поїзда №109 сполученням Львів - Херсон (2ТЕ10У
№0015 ТЧ8 Миколаїв, 68 осей, 981 т) на 221 км пк10 при
швидкості 80 км/год застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на сторонього чоловіка. Наїзд попередити
не вдалося. Внаслідок наїзду чоловіка смертельно
травмовано. Повідомлено черговим: ГУНП м.Миколаїв,
НОР-4. Викликано швидку медичну допомогу. Поїзд №109
зупинено в очікуванні робітників поліції.
На регульованому переїзді 18 км без чергового, при справно
працюючій сигналізації, допущено зіткнення поїзду №6062
Львів – Ходорів (ДР1А №194/180) з автомобілем швидкої
допомоги марки «Peugeot». Водій швидкої допомоги
проігнорував заборонне показання світлофора та в’їхав в бік
поїзда. У автомобілі знаходилась бригада із 4 чоловік, яких
направлено на обстеження у лікарню №8 м. Львів.

Схід вагону з рейок

1-0-0 Аварія

Затримані поїзди:
№2761 на 32 хв.,
№2704 на 33 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди:
№11 на 19 хв., №3303
на 32 хв., №2003 на 43
хв., №2801 на 23 хв.,
№4801 на 13 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

Поїзд затримано на 34
хв.

1-0-4 ДТП на
переїзді

Затримано поїзди:
Поїзд №2313 (ВЛ8 №303 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол, Дніпро)
№2313 на 1 год. 25 хв.,
зупинився на станції через викидання металу з вагону
28.12.2017
№8551 на 1 год. 10 хв.,
сторонніми особами. О 10.40 поїзд відправився та зупинився
10:25
№6505 на 45 хв.,
на 18 км ПК1 перегону Жовті Води-1 – Савро о 10.47 з тієї ж
№4015 на 40 хв., №61
причини.
на 24 хв.
Ольшанська регіональна Передавальний состав ТГМ 4 №1688, вантажний потяг в
28.12.2017
філія Дільниця № 3
складі 15 вагонів, допустив зіткнення з вантажним Постраждалі відсутні
07:00
Миколаївського
автомобілем КАМАЗ, водій якого допустив виїзд на переїзд
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 ДТП на
переїзді

виробничого району

28

28.12.2017
21:03

Південно-Західна
залізниця Козятинська
дирекція залізничних
перевезень

29

28.12.2017
20:30

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль

30

29.12.2017
06:08

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця» ТЧ-3
Мелітополь

25.12.2017
02:45

Миколаївський
морський порт, причал
№ 12, портовий
оператор ТОВ «МСК».

1

№2, нерегульований, загального користування. Постраждалі
відсутні.
Поїзд №2492 (3464 440 4100) об 21год.03хв повідомив ,що на
34км.пк 7 ст. Біла Церква смертельно травмував особу
жіночої статі 1987 року народження мешканка м. Біла
Церква, не була працівником транспорту
Чергова по вокзалу отримала інформацію від працівників
поліції про мінування будівлі вокзалу станції. Евакуйовано
пасажирів, працівників вокзалу. Повідомлено: поліція,
ДСНС, швидка медична допомога, СБУ. Під час огляду
будівлі
вибухових пристроїв не виявлено. О 20.55
відновлено роботу вокзалу. Затримки поїздів немає.
Машиніст Репешко ТЧ-8 Дніпро, призначенням Львів –
Дніпро, заявив на 178км перегону Діївка – Сухачівка по
парній колії, що була збита стороння людина зі смертельним
наслідком. Викликана швидка – оператор №94, поліція –
06:12, СБУ – 06:33, ПЧ-9 – 06:20.
Морський та річковий транспорт
Балкер «VIKA», прапор – Беліз, IMO № 9133771,
класифікаційне товариство - «Polski Rejestr Statkow», порт
приписки – Беліз, судновласник – «VLAD SHIPPING LTD»,
довжина – 177,68 м, ширина – 30,01 м, висота борту – 16,19
м, осадка носом – 4,50 м, осадка кормою – 6,50 м. Вантаж –
чавун, металопродукція, завантажено 300 мт в трюм № 2 та
№ 4. Судно стоїть біля причалу № 12 під навантаженням.
Під час навантаження судна, при поданні в трюм № 4
чергового пакету з металевими заготовками, пакет випав з
гаку портального крану. Падаючи сторчма, вантаж пробив
днище трюму, танк № 5 з важким судновим паливом та
днище корпусу судна увійшовши в ґрунт під судном.
На час АМП у танку № 5 знаходилось орієнтовно 160 т
важкого палива. Також, за попередньою оцінкою капітана
судна у вантажний трюм № 4 надійшло, близько 3000 – 3200
т забортної води. Наразі забруднення акваторії порту не
спостерігається.
На борту судна приступає до роботи група водолазів,
подальшого надходження забортної води в корпус судна не
спостерігається

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

Затримки поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

Жертв та
постраждалих,
забруднення
навколишнього
середовища немає.

1-0-0 Серйозна
аварія
Не резидент

2

25.12.2017
11:00

Акваторія
Маріупольського
морського порту,
район причалу № 18.

3

28.12.2017
21:03

Ренійський
морський
торговельний порт

В районі причалу № 18 порту Маріуполь, між судном
«Саусвестер» і причальною лінією, виявлені плями
нафтопродуктів
на
водній
поверхні
акваторії
Маріупольського морського порту, площею приблизно - 380
мІ. По ліквідації надзвичайної ситуації у Маріупольському
морському порту задіяно сили портофлоту.
На
складі
2-го
вантажного
району
(територія
ДП «Ренійський морський торговельний порт») відбулося
загоряння насіння соняшника. У зоні пожежі людей не
було.Для ліквідації пожежі були залучені співробітники ДП
«Ренійський морський торговельний порт» та відділ
пожежної
охорони
(ВПО)
Ренійської
філії
ДП «Адміністрація морських портів України».
О 21 год. 30 хв. 28.12.2017 пожежу було ліквідовано
первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
Причини виникнення пожежі з’ясовуються. Заподіяна шкода
не значна.
Жертв, потерпілих та впливу на роботу інших галузей немає

Начальник диспетчерського відділу

Потерпілих та впливу
на роботу інших
галузей господарської
діяльності немає.

1-0-0 До відома

Потерпілих та впливу
на роботу інших
галузей господарської
діяльності немає.

1-0-0 До відома

О.О. Гончар

