Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 24.11.2017 по 01.12.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
9
4
10
0
19
4

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:

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

Травмовано
4
11
15
Травмовано
0
7
0
7
Травмовано
0
6
0
6
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

1

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

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
1
0
12
8
11
8

Травмовано
7
3
3

0

0

0

1

0

0

2
15

0
8

0
10

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

24.11.2017
19:10

На 530 км автодороги
М-06 Київ – Чоп біля
с. Гамаліївка
Львівської області

2

24.11.2017
15:40

На вул. Галицькій
у м. ІваноФранківську

3

24.11.2017
22:30

На вул. Шевченка,
у м. Харкові

Травмовано

9

0-

0

2

0

0

3
14

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій
вантажного
автомобіля
Мерседес-Бенц-1844,
виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом МерседесБенц-609Д, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів
за регулярним маршрутом Львів - Нивиці
Водій автобуса МAН, здійснюючи перевезення 12 пасажирів
за міським маршрутом «№22», допустив наїзд на пішохода,
який здійснював перехід у невстановленому для цього місці
Водій автобуса I-ВAН-A07A1-30, рухаючись без пасажирів
до місця зберігання т.з., не впорався з керуванням та
скоїв наїзд на перешкоду (електроопору)

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

4 пасажири автобуса
отримали травми
різних ступенів
тяжкості

1-0-4 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

4

25.11.2017
11:05

5

25.11.2017
19:10

6

25.11.2017
07:10

7

25.11.2017
03:55

8

26.11.2017
21:10

9

26.11.2017
21:33

10

27.11.2017
08:55

11

27.11.2017
09:40

На перехресті
проспекту
Незалежності та вул.
Свободи
у м. Харкові
На 415 км + 800 м, а/д
М-03 «Київ – Харків –
Довжанський»,
у
Харківській області

Водій легкового автомобіля Тойота-Ленд-Крузер-Прадо,
недодержавши безпечного бокового інтервалу скоїв
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-0404, водій якого
здійснював перевезення 14 пасажирів за міжнародним
маршрутом «Харків – Бєлгород»
Водій легкового автомобіля Хюндай-i10 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв та
допустив лобове зіткнення з автобусом Mерседес-ВенцСпрінтер-313CDI, водій якого здійснював перевезення
пасажирів для власних потреб з м. Полтава до м. Харкова
Водій
вантажного
автомобіля
Вольво-ФШ-12,
На 399 км. автодороги з напівпричепом цистерною SCHWARZMULLER (без
М-12 Стрий-Тернопіль- вантажу), не впорався з керуванням, виїхав на смугу
Кропивницькийзустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним
Знам’янка,
автомобілем Сканія, після чого продовжуючи рух та
Вінницької області
допустив зіткнення з вантажним автомобілем КамАЗ5320, який також рухався у зустрічному напрямку
Водій вантажного автомобіля Вольво-ФН12, перебуваючи
в стані алкогольног сп’яніння, не впорався з керуванням
На проспекті Перемоги
та допустив наїзд на стоячий вантажний автомобіль
в м. Київ
ТАТА з послідуючим зіткненням з легковим автомобілемтаксі Тойота-Корола
Водій легкового автомобіля Субару, здійснюючи маневр
На перехресті вул.
лівого повороту, не надав переваги у русі та допустив
Ватутіна та вул. Східна
зіткнення з автобусом Рута-25, водій кого рухався до місця
у м. Житомирі
стоянки без пасажирів
Водій вантажного автомобіля Сканіа-400, (бензовоз без
На Південному мосту вантажу) не дотримався безпечної швидкості та дистанції
в м. Києві
руху, допустив зіткнення з легковим автомобілем ОпельАстра
Під час руху автобуса Мерседес-Бенц-0405А, водій якого
На вул. Соборності
здійснював перевезення 35 пасажирів за міським маршрутом
у м. Полтава
№ 20, відбулося падіння пасажира
Водій автобуса БАЗ-А079.45, здійснюючи перевезення за
На вул. Тельманова
маршрутом «Волноваха – Новотроїцьке», здійснюючи рух
у с. Ольгінка,
заднім ходом, допустив наїзд на пішохода, який переходив
Донецької області
проїжджу частину дороги по пішохідному переходу

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

4 пасажири автобуса,
водій легкового
автомобіля та 2 його
пасажири отримали
травми

1-0-7 Не
ліцензований

Водій вантажного
автомобіля Вольво
загинув

1-1-0 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля та його
пасажир загинули

1-2-0 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди

1-1-0 З вини

12

28.11.2017
06:11

На вул. Плеханівська,
зупинка міського
транспорту «Завод ім.
Малишева»
у м. Харкові

13

27.11.2017
16:20

На вул. Вербицького,
Дарницький район
у м. Києві

14

29.11.2017
14:00

На Білопільському
шляху,
у м. Сумах

15

29.11.2017
09: 30

На вул. Євгена
Тельнова
у м. Кропивницькому

16

29.11.2017
14:08

На пр. Соборному
в м Запоріжжі

17

29.11.2017
10:20

На перехресті пр.
Центральний ріг та
вул. Спортивна
у м. Миколаєві

18

29.11.2017
11:50

На майдані Захисників
України
у м. Харкові

29.11.2017
08:10

На 59 км. Автодороги
Київ-Чернігів в районі
с. Семиполки,
Київської області

19

Водій легкового автомобіля Деу-Ланос, рухаючись в
попутному напрямку, недодержав безпечної дистанції та
скоїв
зіткнення
з
автобусом
БОГДАН-А092.02,
водій якого рухався без пасажирів за міським маршрутом
№ 49е «Завод ім. Малишева – Московський проспект»
Водій автобуса Богдан-А22111, здійснюючи перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 545, здійснив наїзд на
пішохода, який перебігав дорогу на заборонений сигнал
світлофору (червоний)
Водій легкового автомобіля Дачія-Логан, не дотримався
безпечного інтервалу та допустив бокове зіткнення з
автобусом
РУТА-25-СПГ,
водій
якого
здійснював
перевезення 3 пасажирів за міським маршрутом №13
«Тепличний-Героїв Крут»після чого автобус виїхав на
узбіччя та допустив наїзд на електроопору
Водій автобуса ХАЗ-3250.23, рухаючись без пасажирів, не
за маршрутом, допустив наїзд на пішохода, який рухався
у зустрічному напрямку
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-903,
здійснюючи
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом №99,
допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по
пішохідному переходу
Водій легкового автомобіля Форд-Куга не надав переваги у
русі, виїхав на головну дорогу, де допустив бокове зіткнення
з автобусом Рута-20, водій якого здійснював перевезення 11
пасажирів за міським маршрутом № 16
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 11е «Григорівське
шосе – 602-й мікрорайон», недодержав бокового інтервалу
та скоїв наїзд на припаркований легковий автомобіль
KІА-Спортеж, (відбив ліве дзеркало заднього виду)
Водій вантажного автомобіля МАН не врахував погодні
умови, не вибрав безпечну дистанцію руху та допустив
зіткнення з автобусом НЕОПЛАН-N516 SHD, водій якого
здійснював перевезення 38 пасажирів за міжобласним
маршрутом, з послідуючим зіткненням з легковим
автомобілем Фольцваген-Кадд

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

1 пасажир отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля та 2
пасажири автобуса
отримали тілесні
ушкодження

1-0-3 Не з вини

29.11.2017
23:55

На вул. Грушевського
в м. Збараж,
Тернопільської
області

21

30.11.2017
20:00

На перехресті вул.
Європейська та вул.
Степного фронту
в м. Полтава

1

26.11.2017
13:15

На проспекті
С. Бендери
у м. Києві

2

28.11.2017
18:40

3

28.11.2017
12:55

4

29.11.2017
18:20

На проспекті Льва
Ландау
у м. Харкові

5

30.11.2017
04:30

На проспекті Петра
Григоренка
у м. Харкові

20

На просп.
Тракторобудівників
у м. Харкові
На пр-ті Т. Шевченка,
у м. Кам’янське
Дніпропетровської
області

Працівниками ПАТ «Збаразьке АТП-16140» о 23год 55хв було Вогнем знищено один
виявлено загорання на території підприємства, а саме горів автобус NEOPLAN, 20
гараж в якому знаходилося 4 автобуси, площа пожежі
вікон,
становила 200 квадратних метрів. Під час гасіння електроінструменти,
врятовано три автобуси Сканіа та гаражне приміщення.
ручні інструменти,
Вогнем знищено один автобус НЕОПЛАН, 20 вікон, деталі до автобусів,
електроінструменти, ручні інструменти, деталі до
оздоблення стін та
автобусів, оздоблення стін та стелі гаражу.
стелі гаражу
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 4
пасажирів за міським маршрутом № 33 (Інститут зв’язку
Водій легкового
– Розсошенці), не впорався з керуванням, виїхав на смугу автомобіля отримав
зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковим
легкі тілесні
автомобілем Рено-Кенго, який рухався у зустрічному
ушкодження
напрямку
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Опель-Вектра не дотримався
Водій та пасажир
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з
легкового автомобіля
тролейбусом Електролаз-20, водій якого здійснював
отримали травми
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 31
Водій позашляховика Міцубісі-ASX, виїжджаючи з
прилягаючої території, не надав перевагу в русі технічному Постраждалі відсутні
трамваю Татра T3SU МГП-3, внаслідок чого скоїв зіткнення.
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110, здійснюючи маневр
Водій та пасажир
розвороту, не надав переваги у русі та здійснив зіткнення з
легкового автомобіля
трамваєм Татра-Т3, водій якого здійснював перевезення 29
отримали травми
пасажирів за міським маршрутом № 1
Під час руху в салоні тролейбуса TРOЛЗA, водій якого
здійснював перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом
№ 31 «ст.м. «Московський проспект» – Східна Салтівка
(вул. Наталії Ужвій)», внаслідок короткого замикання
Постраждалі відсутні
силового кабелю тягового електродвигуна сталося
загоряння. Водій тролейбуса екстрено виконав висадку
пасажирів, від’єднав струмоприймачі від контактної
мережі, підклав «башмак» та викликав ДСНС
Водій автомобіля Пежо-Боксер (карета бригади швидкої
медичної допомоги № 903), рухаючись з вимкненими 2 пасажири автомобіля
проблисковими
маячками
та
вимкненим
звуковим
отримали травми
сигнальним пристроєм, не впорався з керуванням та скоїв

1-0-0 Загорання

1-0-1 З вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 Загоряння

1-0-2 Не з вини

1

25.11.2017
03:57

2

25.11.2017
09:15

3

24.11.2017
23:00

4

25.11.2017
12:59

5

25.11.2017

наїзд на нерухомий тролейбус Шкода-14TRМ, який
знаходився на зупинці громадського транспорту, водій якого
здійснював перевезення 1 пасажир (службова розвозка
співробітників депо)
Залізничний транспорт
По доповіді чергової по ст. Хуст дизель-поїзд №6572 Д-1
Львівська залізниця,
№769 в складі 4 вагона, на мості через річку Ріку травмовано Травмовано сторонню
ДН-5, перегін Рокосово2 осіб 2002р.народжння та 1985р. народження. На місце події
особу
Хуст
82 км пк 4
викликана карета швидкої допомоги і працівники поліції
Придніпровська
залізниця, ДН-2
При слідуванні поїзда №2609 ВЛ-8 №516 (ТЧ-2 Кривий Ріг)
Смертельно
Криворізька дирекція, (ТЧ-2 Кривий Ріг), 220 -вісей, 1521-вага. (4856-17-4578)травмовано сторонню
БП 83км ст.Чортомлик призначення Вечірній Кут. Невідома особа кинулась під
особу
непарна колія 79км ПК поїзд (травмована смертельно)
5
Зі станції м. Тернопіль вийшов дизель-поїзд «ТернопільЗаліщики», о 22:20 даний поїзд вийшов із станції Чортків.
Близько 23:00 машиніст дизель-поїзда ДР-1 209/190
Львівська зал.,
«Тернопіль-Заліщики» рухаючись ділянкою колії №11
Тернопільська обл. перегону «Чортків-Білочортківська» на 94 км, виявив
7 пасажирів дизельЧортківський р-н,
технічну несправність вказаного поїзда, про що відразу
поїзда отримали
перегін «Чортківповідомив диспетчера станції. З метою надання допомоги
травми
Білочортківська»,
на зустріч йому виїхав тепловоз М62-№1410. Внаслідок
Пк 7
технічної несправності дизель-поїзда відбулось його
зіткнення з локомотивом, при цьому тепловоз даного
поїзда з’їхав із залізничного полотна, що призвело до
травмування пасажирів
Поїзд №765 Київ – Херсон (ТЕП70 №0031) при швидкості 95
км/год. застосував екстрене гальмування для попередження
наїзду на чоловіка, що перекатував мотоцикл МТ10 без
Одеська залізниця, ДН-4 номерного знаку з коляскою по пішохідному переходу через
Херсон, роз'їзд
колію №І. Внаслідок незначної відстані наїзд попередити не Поїзд №765 затримано
Добровольський, на 190 вділось – відбувся удар лівим за напрямком руху боком
на 11 хв
км ПК5
тепловоза у переднє колесо мотоцикла. Внаслідок удару
мотоцикл відновленню не підлягає, на тепловозі незначна
деформація колієочисника з лівого за напрямком руху боку,
пошкоджена ручка кінцевого крану
Одеська залізниця, ДН-1 Поїзд №3009 (ВЛ80с 2397 вага 4775т. 208 осей) застосував
Смертельно

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-7
Катастрофа
З вини

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-1-0 Аварія

14:27

6

7

8

25.11.2017
19:38

Одеса, на 22км пк4,
перегін КсеньевоАккаржа

Черговий по станції Корбанюк доповіла, що стрілочний № 5
Одеська залізниця, ДН-1
втратила контроль положення. Після огляду виявлено
Одеса, станція Одеса
крадіжку реле ППР-5000 в стрілочній коробці. Повідомлено
Застава 2
причетним службам

Південна залізниця,
26.11.2017
Перегін Бірки – Мерефа
00:35
на 820км ПК6
Придніпровська
залізниця, ДН-2 Кривий
25.11.2017
Ріг, блок-пост 93км –
14:22
Нікопольбуд на 91км
ПК2

9

26.11.2017
08:10

10

26.11.2017
14:57

11

26.11.2017
17:38

12

26.11.2017

єкстренне гальмування для запобігання наїзду на сторонню
людину, наїзду запобігти не вдалось, смертельно травмована
жінка середнього віку

Поїзд № 2340 (4929+047+4440) ВЛ11 642 / ВЛ11 654 ТЧМ
Степанюк ТЧ-9 – травмовано сторонню людину(смертельно).
Поїзд №2269 (ВЛ8 №509 (ТЧ-1 Н.Д. Вузол), зупинився через
спрацювання гальм, машиніст заявив про знаходження
сторонніх осіб на вагонах.

Поїзд №3054 (2ЕС5К №058 ТЧ-2 Подільськ, ТЧ-1 ОдесаСортувальна) зупинився на 66 км ПК2 перегону Шабо –
Бугаз за показаннями пристрою КТСМ-01Д «Тривога 2»
рівень 64, нагрів буксового вузла третьої осі з правого боку за
Регіональна філія
напрямком руху у 24-му з голови поїзда вагоні №67192203
«Одеська залізниця», (Україна, власний, КР - 115 ВРЗ Панютино 10.02.2017).
ДН-1 Одеса
Загальний час затримки поїзда №3054 склав 1 год. 08 хв.
Розслідуванням встановлено, що під час вивантаження
механізованим автонавантажувачем під'їзної колії ТОВ
"ЕСКАДОР", що примикає до ст. Котлабух допущено
пошкодження даного вагону.
Перегін Лоскутівка –Переїздна дизельний потяг №6444
Регіональна філія
секція 791/714 РПЧ-5 Сватове на 952 км пк2 смертельно
Донецька залізниця.
травмував стороннього чоловіка затримка потяга склала +1
Сватівська дільниця
год-26 хв.
Регіональна філія
Черговим стрілочного поста № 6 станції Чернівці о 17год.
«Львівська залізниця» 38хв. на 70 ходовій колій виявлено чоловіка з травматичною
Івано-Франківська
ампутацією правої ступні. Травмованого 1953р.н. житель
дирекція залізничних села Бурдії каретою швидкої допомоги доставлений в
перевезень
Чернівецьку міську лікарню. Затримок поїздів немає.
Південно-Західна
За повідомленням машиніста поїзда №2240 (ВЛ80к №182)

травмовано сторонню
особу Поїзд №3009
затримано на 00 год.
28 хв
. Затримані поїзди:
№4859 на 58 хв.,
№3007 на 34 хв.,
№4415 на 10 хв.,
№3025 на 4 хв.
Смертельно
травмовано сторонню
особу
Затримані поїзди:
№2269 на 25 хв.,
№2633 на 33 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інше

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інше
Поїзд затримано на 1

1-0-0 Втручання

18:20

залізниця, ДН-1 Київ,
перегін Вишневе –
Боярка

13

Придніпровська
27.11.2017
залізниця, ДН-2 Кривий
02:00
Ріг

14

Придніпровська
27.11.2017 залізниця, ДН-1 Дніпро.
09.20
на 119 км ПК8, перегону
Межерічі – Павлоград-1

27.11.2017
17:58

Львівська залізниця,
ДН-1. Перегін Рудно –
Мшана, на непарній
колії на 13км

16

27.11.2017
21:15

Південна залізниця
Харківська, дирекція
залізничних перевезень
Перегін Мерефа –
Покотіловка

17

Південно-Західна
27.11.2017 залізниця, ДН-1. Перегін
22:55
Петра-Кривоноса-КиївДеміївський, на 4км пк5

15

18

27.11.2017
23.50

Придніпровська
залізниця, ДН-3
Запоріжжя. ст.
Запоріжжя-Ліве, парк
«Б», колія №17.

зупинився за вхідним сигналом «Ч» через падіння тиску в год. 37 хв. По впливу
гальмівній магістралі. Оглядом локомотивної бригади та затримано поїзди: №74
складача поїздів виявлено між 24 та 25 вагонами №58552134 на 26 хв., №842 на 13
та №58537507 перекриття кінцевих кранів. Повідомлено: хв., №6030 на 34 хв.,
поліція, ВОХР.
№13 на 18 хв., №6027
на 34 хв.
Під час проведення комерційного огляду складу поїзда
№2172 у 51 вагоні №74742065 виявила сильний витік
О 02.50 вагон
вантажу (Дистилят газового конденсату, АК328, ст.
відставлено на
навантаження – Миколаїв, ст. призначення – Інгулець) з тупикову колію №13
нижнього зливного пристрою вагона
При обході колії ПД-4 виявив викрадення сторонніми
Затримані поїзди:
особами матеріалів ВБК: накладки Р-65 – 4шт., стикові болти
№3502 на 1 год. 08 хв.,
в зборі – 12 шт. О 09.23 перегін закритий для руху поїздів. О
№3130 на 54 хв.,
10.03 за повідомленням ПД-4 після установки накладок
№3132 на 43 хв.,
перегін відкритий для руху поїздів зі швидкістю 25 км/час,
№3134 на 35 хв.,
після регулювання стикових зазорів швидкість буде
№1605 на 40 хв.
встановлена
Смертельно
травмовано сторонню
Поїзд №6115 (ЕР-2-510), сполученням Львів – Шкло, у складі
особу. Поїзд
4 вагони, смертельно травмував сторонню особу
затримано на
0год.26хв.
Поїзд №6528 сполученням (Лозова-Харків-Пасс.) на 793 км Травмовано сторонню
ПК 10 перегону Мерефа – Покотіловка ЕР-2Р 327 ТЧМ
особу. Затримка
Тарасенко РПЧ - 1 травмовано сторонню людину(чоловік в поїздів 6528 +13 хв; №
нетверезому стані). Чоловіка довезли до ст. Харків – Пасс і
74 (Крівий – Рігздали у МЕДПУНКТ
Москва ) + 11 хв.
За повідомленням машиніста поїзда №766 Херсон-Київ ЧС-4Смертельно
95 ТЧ-1 застосував екстрене гальмування. Наїзд на людину
травмовано сторонню
(пом. машиніста його не знайшов) В 22 год. 55 хв. зупинився.
особу.Затримка поїзда
23 год 08 хв відправився. Машиніст поїзда №79 Київ-Дніпро
на 00 год13хв
ЧС8-20 виявив труп чоловіка
За повідомленням маневрового диспетчера Кауля при
осаджуванні групи із 24 вагонів (вагонами вперед, локомотив
Схід вагону з рейок.
ЧМЕ3 №5632 ТЧ-7, ТЧ-3) на стрілочному переводі №148
Затримки поїздів
допущено сходження першого за напрямком руху вагона
немає
№59322925 (Україна, порожній) – перший візок двома

в діяльність

1-0-0 Інше
Аварійна
ситуація

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

колісними парами
19

Південно-Західна
28.11.2017
За заявою машиніста поїзда № 4851 ЧМЕ3 № 6579 по 1 колії
залізниця, ДН-1 Київ, ст.
09:48
смертельно травмував сторонню жінку
Кобижчі

20

28.11.2017
11:13

21

28.11.2017
18:26

22

29.11.2017
04:1404:45

23

29.11.2017
07:08

24

29.11.2017
09:46

25

29.11.2017
15:51

26

30.11.2017
07:17

27

01.12.2017

Південна залізниця, ДН- На регульованому переїзді 213км без чергового працівника
4 Полтава, перегін
допущено зіткнення поїзда №3503 (2ТЭ116 №816, ТЧМ-6
Хорол-Петрівка
Логвіненко) з автомобілем ВАЗ 2110
На шляху прямування поїзда № 814 сполученням Фастів –
Південно-Західна
Зернове (ЕР9м №662) в вагоні №7 виникла бійка між 4
залізниця, ДН-1 Київ,
пасажирами чоловічої статі, які знаходились в нетверезому
перегін Заворичі –
стані. о 18.34 до вагону № 7 викликані працівники поліції,
Бобровиця, на ст.
якими було висаджено з поїзда 2 осіб (ініціаторів бійки).
Бобровиця.
Постраждалі серед поїзної бригади відсутні
Придніпровська
залізниця, ДН-3
Поїзд №6502, ЕР-1 №220 (РПЧ-3). Сполученням: Пришиб –
Запоріжжя 1152 км, ПК- Запоріжжя-1. Поїзд зупинився на перегоні через травмування
10 перегону Таврійськ – сторонньої людини (чоловік, травма ноги)
Плавні
Поїзд №2505 (2ТЕ10м №2606 ТЧ-8 Миколаїв) зупинився на
колії №І через несправність локомотива. О 07.30 машиніст
Одеська залізниця, ДН-4
замовив допоміжний локомотив. О 07.57 зі ст. Миколаїв
Херсон, ст. Блакитне
надано допоміжний локомотив 2ТЕ10м №2662. Поїзд №2505
з допоміжним локомотивом відправився об 11.21
Південна залізниця, ДНПоїзд №8604 (АГВ №864 ЕЧК-21) зупинився 9 через
2 Харків, на 224 км ПК,
несправність мотовозу. Після усунення несправності поїзд
перегону Шпаківка –
прибув на ст. Пересічна о 12.11
Пересічна
Південно-Західна
залізниця, ДН-2
Поїзд №2846 (3540 007 4671)-78 ,2013тон ВЛ80к№637 ТЧМКозятин, на 39км.пк 5 на 7 (Ковель) зупинився о 15 год.51хв., смертельно травмовано
перегоні Михайленки – особу – жіночої статі
Бердичів
Стрілочний перевод №4 втратив контроль положення. Після
Регіональна філія
огляду ШНС виявив на 1313 км ПК5 крадіжку сторонніми
«Одеська залізниця»,
особами кабельної муфти УКМ-12. Повідомлено: ВОХР‚
ДН-1 Одеса
поліція.
Регіональна філія
Поїзд №2301 (ВЛ80т №1404) зупинився біля погаслої

Смертельно
травмовано Сторонню
особу. Поїзд
затримано +12хв.
Постраждалі відсутні.
Затримка поїзда №
3503 на 01 год. 44 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд № 814
затримано +33хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Травмування
сторонню особу.
Затримано поїзд
№6502 на 00:31.

1-0-1 Аварія

Затримка поїзда
№2505 складає
4 год. 13 хв

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда на 02
год. 26 хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно
травмовано сторонню
особу. Затримка
склала 00год. 38хв

1-1-0 Аварія

Затримано поїзди:
№6411 на 33 хв.,
№6401 на 17 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди:

1-0-0 Втручання

1-1-0 Аварія

01:06

«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка

28

01.12.2017
03:00

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ

29

01.12.2017
04:08

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка

1

28.11.2017
07:36

На зупинці
громадського
транспорту біля
третьої прохідної
Чорноморського
морського порту,
Іллічівська філія ДП
«Адміністрація
морських портів
України»,

сигнальної установки №5. Оглядом машиністка виявлено
відкриту сторонніми особами релейну шафу сигнальної
установки №5 та викрадено прибори СЦБ (кількість приборів
уточняються). Сигнальна установка №7 хибно сигналізує
забороняючим показанням.

№2301 на 31 хв.,
№2703 на 55 хв.,
№2705 на 57 хв.,
№1609 на 40 хв.,
№2707 на 48 хв.,
№1615 на 52 хв.,
№6411 на 09 хв.

На пульт-табло ДСП друга ділянка наближення перегону
Дворічна – Мовчанове сигналізує хибною зайнятістю через
крадіжку невідомими особами на 805 км ПК3 – 805 км ПК2
Затримано поїзди:
накладок Р65 – 6 шт., стикових болтів – 18 шт. О 04.08 парна №3006 на 1 год. 15 хв.,
колія перегону Дворічна – Мовчанове для руху поїздів
№3007 на 20 хв.
закрита. О 04.50 після усунення несправності колія для руху
поїздів відкрита. Повідомлено: поліція, ВОХР.
Поїзд №59 Харків – Одеса (ЧС4 №019) зупинився на ст.
Людмилівка за показаннями пристрою КТСМ «Тривога-1» у
11 рух. од. 2 ось ліва сторона. Заміром температур осі вагона
№04063426 встановлено: температура букси 36, ступиці 16,
обода 13, повітря 7, температура сусідніх букс 12. Слідуючи
далі о 04.50 поїзд зупинився на перегоні Кавуни – По впливу затримано
Южноукраїнська за показаннями пристрою у тому самому
поїзди: №6413 на 23
вагоні. Після огляду локомотивною бригадою поїзд хв., №2709 на 1 год. 03
відправився о 04.58 на ст. Южноукраїнська для контрольного
огляду. Заміром температур встановлено: температура букси
48, ступиці 18 обода 15, повітря 7 та заявлено відчеплення
вагона. Після відчеплення поїзд відправився о 06.34з
загальною затримкою на 2 год. 02 хв.
Морський та річковий транспорт
Приблизно о 07 год. 27 хв. 28.11.2017 змінний помічник
капітана – змінний механік служби флоту Іллічівської філії
ДП «Адміністрація морських портів України» після
закінчення робочої зміни під час очікування громадського
транспорту на автобусній зупинці біля третьої прохідної
відчув погіршення стану здоров’я та почав втрачати
свідомість.

Викликано
машину
швидкої
медичної
допомоги
«Свята
Катерина», яка прибула
о 07 год. 34 хв.
28.11.2017. О 07 год. 36
хв. 28.11.2017 лікар
констатував
смерть
потерпілого.

в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Нещасний
випадок.
До відома

Міністерство
інфраструктури
України.
Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

