Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 03.11.2017 по 10.11.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
11
3
6
2
17
5

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
3
0
2
0
0
0
5
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
8
3
11
Травмовано
0
4
0
4
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

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
5

Травмовано
0
2

7
0

5
0

2
0

3

0

0

4
14

0
5

0
2

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

№

1

2

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

03.11.2017
11:10

На проспекті
Повітрофлотському
у м. Києві

03.11.2017
13:00

На 332 км автодороги
М-03 Київ – Харків –
Довжанський
у с. Супрунівка,
Полтавської області

Травмовано

5

0

0

2

0

4

3
10

1
1

0
4

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса Атаман А-09204, здійснюючи перевезення
Водій легкового
13 пасажирів за міським маршрутом № 465, не
автомобіля
дотримався безпечної дистанції та швидкості руху,
отримав травми
здійчнив зіткнення з легковим автомобілем Хонда-Стрім
Водій вантажного автомобіля ДАФ-95, не дотримався
Водій та пасажир
безпечної дистанції та швидкості руху, здійснив зіткнення
легкового
з легковим автомобілем Фольксваген-Транспортер, який
автомобіля
після зіткнення виїхав на смугу зустрічного руху та ВАЗ-2106 отримали
допустив зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2106
травми

Попередня
причина пригоди

1-0-1 З вини

1-0-2 З вини

3

03.11.2017
10:45

На Героїв Крут
у м. Сумах

4

03.11.2017
13:40

На 318 км автодороги
М-06 Київ – Чоп
Рівненської області

5

04.11.2017
10:25

На вул. Героїв
Дніпра,
у м. Києві

6

04.11.2017
19:00

У с. Піддубці,
Луцького району,
Волинської області

05. 11. 2017
01:15

На автодорозі М10«Західний обхід
м. Львова»,
поблизу с. Скнилів,
Пустомитівського
р-ну.,
Львівської області

7

8

06.11.2017
14:00

На вул. Мазепи
у м. Львів

9

06.11.2017
12:10

На перехресті вул.
Швецька та вул.
Гвардійська,
у м. Полтаві

10

07.11.2017
07:15

На перехресті вулиць
Богатирської та Героїв

Водій автобуса Рута-25 СПГ, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 27 не дотримався безпечного
Постраждалі
інтервалу та допустив дотичне зіткнення з легковим
відсутні
автомобілем ГАЗ-3310
Водій вантажного автомобіля ДАФ-105, здійснюючи Водій вантажного
міжнародні перевезення вантажів, не дотримався автомобіля ДАФбезпечної швидкості та дистанції руху, здійснив зіткнення 105 від отриманих
з вантажним автомобілем Сканія, та вантажним
травм загинув на
автомобілем МАН
місці пригоди
Водій автобуса Богдан-А092, здійснюючи перевезення 2 пішохода померли
пасажирів за міським маршрутом №464, під'їжджаючи до
в кареті швидкої
зупинки ст. М. Героїв Дніпра у перший ряд, здійснив допомоги 1 пішохід
наїзд на пішоходів, які здійснювали посадку/висадку з
доставлений до
тролейбуса № 32, що зупинився у другому ряду
лікарні
Водій автобуса НЕОПЛАН, здійснюючи перевезення
27 пасажирів за міжнародним маршрутом Варшава –
Постраждалі
Київ, не впоравшись з керуванням здійснив з’їзд на
відсутні
узбіччя (зі слів водія його «підрізав» легковий
автомобіль)
Водій автобуса Сетра-S417, здійснюючи перевезення
пасажирів за міжнародним маршрутом «Київ-Прага, скоїв
наїзд на пішохода, який знаходився на проїжджій частині
дороги поза межами пішохідного переходу
Водій автобуса Богдан-А09201, здійснюючи перевезення
30 пасажирів за міським маршрутом № 7, не дотримався
безпечної дистанції руху та здійснив попутне зіткнення з
автобусом Богдан-А22112, водій якого здійснював
перевезення 29 пасажирів за міським маршрутом № 31
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос, перебуваючи в стані
алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав на
смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом
БАЗ, водій якого здійснював перевезення 4 пасажирів за
міським маршрутом № 23
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-312Д,
здійснюючи
нерегулярні перевезення 12 пасажирів, виконував маневр

1-0-0 З вини

1-1-0 З вини

1-2-1 З вини

1-0-0 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

4 пасажири
автобуса Богдан
А09201 отримали
травми

1-0-4 З вини

1 пасажир отримав
травми

1-0-1 Не з вини

4 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-4 Не
ліцензований

Дніпра,
у м. Києві

11

08.11.2017
09:50

12

08.11.2017
20:35

13

09.11.2017
02:16

На вул. Шевченка
у м. Харкові
На 115км+300м. а/д
Р33 Вінниця-ТурбівГайсин-Балта-Великі
Михайлівці, біля
повороту на с. Сорока,
Іллінецького району,
у Вінницькій області.
На 49 км автодороги
Київ-Чоп, поблизу села
Калинівка,
Макарівського району,
Київської області

14

09.11.2017
06:30

На вул. Соборній
у м. Рівному

15

08.11.2017
17:45

На перехресті вулиць
Соборної
та С. Петлюри,
у м. Рівному

лівого повороту, не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Вольво-ХС90. Після
зіткнення автобус перекинувся на правий бік
Водій легкового автомобіля, що рухався у попутному
напрямку при випередженні внаслідок недотримання
безпечного інтервалу скоїв зіткнення з автобусом
МАН-А12, водій якого рухався не по маршруту, до
сервісного центру для проходження чергового технічного
огляду автобуса та зник з місця ДТП

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій автобуса БАЗ-А079.20, здійснюючи перевезення 8
пасажирів за міжміським міжобласним маршрутом «Умань Липовець», здійснив наїзд на пішохода, який раптово вийшов
на проїжджу частину дороги безпосередньо перед автобусом
у невстановленому для переходу місці

Пішохід загинув на
місці пригоди

1-1-0 Не з вини

Водій легкового автомобіля Шкода-Октавія А5 не впорався з
керуванням та скоїв наїзд на стоячий на узбіччі вантажний
автомобіль Петер-Білд

Водій легкового
автомобіля та 2 його
пасажири загинули
на місці пригоди

1-3-0 Не
ліцензовані

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Водій
автобуса
Стрий-Авто
А-075,
здійснюючи
перевезення 3 пасажирів за міським маршрутом № 35
“вул. В.Дивізії – ЗОШ № 19”, уникаючи наїзду на
пішохода, який раптово вибіг з права на проїзну частину
дороги поза пішохідним переходом, не врахував дорожню
обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху та
здійснив наїзд на придорожній паркан та дорожній знак
5.62 «Місце зупинки» справа по ходу руху автобуса з
подальшим виїздом на тротуар
Водій
автобуса
Мерседес–Бенц-609Д,
здійснюючи
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 58
«вул. Рівненська - вул. Тиннівська», не вибрав
безпечного інтервалу та допустив бокове зіткнення з
тролейбусом Шкода–14Тр, водій якого здійснював
перевезення 40 пасажирів за міським маршрутом № 2
«Боярка - Льонокомбінат»

16

09.11.2017
12:25

На вул. Протасевича, у
м. Тернополі

17

09.11.2017
16:00

На вул. Винниченка,
у м. Львові

18

09.11.2017
12:25

На вул.
Першотравневій,
у м. Сумах

09.11.2017
13:30

На 540 км автодороги
«Київ - Чоп»
Стрийський району,
Львівської області

1

06.11.2017
09:50

На перехресті вул.
Шевченка та вул. 2-й
Вологодський в’їзд,
у м. Харкові

2

06.11.2017
10:30

На площі Перемоги,
у м. Житомирі

3

07.11.2017
12:10

На проспекті
Московському,
у м. Харкові

4

08.11.2017
17:45

На перехресті вулиць
Соборної

19

Водій
легкового
автомобіля-таксі
Деу-Ланос,
Постраждалі
не дотримав безпечної дистанції та швидкості руху
відсутні
допустив зіткнення з вантажним автомобілем ГАЗ-5204
Водій трамвая КТ-4 СУ, здійснюючи перевезення 70
пасажирів за міським маршрутом № 5 вул. Торф’яна «Аквапарк», розпочавши рух від зупинки загального
Пасажир автобуса
користування боковим дзеркалом занього виду розбив заднє
отримав травми
скло автобуса БАЗ-А079, водій якого здійснював перевезення
25 пасажирів за міським маршрутом № 39 вул. Грінченка вул. Богданівська
Під час виконання маневру розвороту автобуса Рута25СПГ, який буксирував автобус СПВ-20Рута, на
Постраждалі
гнучкому зчепленні, який не позначений сигнальним
відсутні
щитками при довжині 9 м, водій легкового автомобіля
Сітроен-С4 наїхав на буксирувальний трос
Водій вантажного автомобіля ДАФ-95XF380, водій якого
Пішохід від
здійснював перевезення не безпечних вантажів, допустив
отриманих травм
наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому
загинув на місці
для цього місці
пригоди
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля МЕРСЕДЕС-МЛ350 не надав
переваги у русі допустив зіткнення з трамваєм Татра-T3,
водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
Постраждалі відсутні
маршрутом № 16А «Кільцевий - «Салтівська (через
Сабурова дача, Журавлівський гідропарк)» та легковим
автомобілем ТОЙОТА
Під час руху тролейбуса ЗиУ-9, який рухався в ДЕПО без
пасажирів, відбувся відрив штанги струмоприймача, що
Постраждалі
впав на припарковані на стоянці легкові автомобілі
відсутні
Ніссан-Жук та Форд-Фієста
Під час здійснення перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 13 тролейбусом Тролза, спали
струмоприймачі, в той час поки водій встановлював їх до
Постраждалі
електромережі відбувся самовільний рух тролейбуса, що
відсутні
призвело до зіткнення з легковим автомобілем ДеуНубіра, який стояв на парковному майданчику
Водій
автобуса
Мерседес–Бенц-609Д,
здійснюючи
Постраждалі відсутні
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 58 «вул.

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

та С. Петлюри,
у м. Рівному

5

1

09.11.2017
16:00

03.11.2017
16:35

2

03.11.2017
19:29

3

04.11.2017
11:26

4

04.11.2017

На вул. Винниченка,
у м. Львові

Рівненська - вул. Тиннівська», не вибрав безпечного
інтервалу та допустив бокове зіткнення з тролейбусом
Шкода–14Тр, водій якого здійснював перевезення 40
пасажирів за міським маршрутом № 2 «Боярка Льонокомбінат»
Водій трамвая КТ-4 СУ, здійснюючи перевезення
70 пасажирів за міським маршрутом № 5 вул. Торф’яна«Аквапарк», розпочавши рух від зупинки загального
користування боковим дзеркалом заднього виду розбив
заднє скло автобуса БАЗ-А079, водій якого здійснював
перевезення 25 пасажирів за міським маршрутом № 39
вул. Грінченка - вул. Богданівська
Залізничний транспорт

Південна залізниця
Полтавська дирекція
Поїзд № 3421 (ВЛ82м № 49 ТЧ-3 Основа) застосував
залізничних перевезень
екстрене гальмування для запобігання наїзду на людину.
перегін Ліщинівка –
Наїзду уникнути не вдалось
Кобеляки непарна колія
на 201км пк8
Поїздом №8302 (ЧМЕ3 №1632 ТЧ-6 Христинівка, склад 2
вагони (КМС) та господарчий локомотив ЧМЕЗ) на
Одеська залізниця ДНрегульованому переїзді без чергового (4 категорії), при
2 ім. Т. Шевченка
справно працюючій переїзній сигналізації, допущено
перегін Кублич –
зіткнення з легковим автомобілем марки ФольксвагенРозкошівка на 95 км
Пассат. Повідомлено: поліція, швидка допомога. Вини
ПК8
залізниці немає. На локомотиві пошкоджено підніжку.
Затримано поїзд №8302
Поїзд №1625 зупинився для огляду складу поїзда
локомотивною бригадою за показанням приладу КТСМ
(Тривога 2, 96 рівень) через нагрів третьої за напрямком
Одеська залізниця, ДНруху осі з лівої сторони у четвертому з голови поїзда вагоні
2 ім. Т. Шевченка,
№62989918 (тріщина та злам верхнього вертикального листа
перегін Райгород – ім.
поперечної балки). У подальшому поїзд зупинився на колії
Т. Шевченка на 216км
№50 станції ім. Т. Шевченка. Під час огляду виявлено здвиг
ПК10
букси на 15 мм, руйнування різьби гайки М110. Заміром
температур встановлено: tпов+10ºС, tбукс.+20ºС, tоб.+14ºС,
tст.+14ºС.
Південна залізниця
По зверненню пасажирів до машиніста електропоїзда

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0
Аварія

Водій легкового
автомобіля та 3 його
пасажири отримали
травми

1-0-4
ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд № 1625
затримано
на 02 год. 48 хв.

1-0-0
Інцидент

Смертельне

1-1-0

16:12

Харківська дирекція
залізничних перевезень
Перегін ІзюмЦиганська на 368 км

04.11.2017
19:10

Одеська залізниця, ДН1 Одеса,
ст. РоздільнаСортувальна (непарна
колія)

6

04.11.2017
21.50

Придніпровська
залізниця, ДН-2
Кривий Ріг,
ст. Привільна

7

04.11.2017
23:15

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

05.11.2017
02:02-05:50

Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Щаслива –
Зелена на 379 км ПК2

05.11.2017
06:39

Придніпровська
залізниця, ДН-1
Дніпро, станція
Нижньодніпровськ

5

8

9

№6434 сполученням Ізюм-Харків ЕР2-1035 була смертельно
травмування
травмована жінка поїздом №2702 ВЛ11-727, який
сторонньої особи
прослідував раніше. Жінка знаходиться в габариті. Затримок
поїздів немає.
Поїзд №4853 одиночний локомотив ЧМЕ3 №7375 ТЧ-2
Затримано поїзди:
Подільськ ТЧМ-6 Христинівка прослідував заборонне
№6257 Вапнярка –
показання сигналу Н1 з послідуючим сходженням Одеса-Головна на 46
локомотива трьома колісними парами на стрілочному
хв., №763 Київ –
переводі №10. Обставини з’ясовуються. На місце події Одеса-Головна на 42
виїхала комісія ПАТ «Укрзалізниця» та комісія регіональної
хв., №145 Київ –
філії «Одеська залізниця». О 21.10 надано наказ №17 на
Ізмаїл на 39 хв.,
виїзд відбудовного поїзда ВП-12 ст. Роздільна-1. Локомотив №146 Ізмаїл – Київ
встановлено на рейки 05.11.2017 о 00.39.
на 34 хв.
Машиніст поїзда № 6409 сполученням Дніпро-Лоцманська –
Апостолове заявив про виклик поліції через бійку пасажирів
Затримка поїзда
та побиття вікон в 4 вагоні №04625117. Працівниками №6409 склала 47 хв.
поліції було затримано 2-х чоловік.
При подачі вагона на під’їзну колію №6Б «УкрМет-Центр»
при справно діючій переїзній сигналізації допущено
зіткнення легкового автомобіля марки ВАЗ-2106 з вагоном
Постраждалі відсутні
на переїзді 78 км, без чергового працівника, 4 категорії.
Постраждалих немає. Повідомлено: поліція, НОР. Вини
залізниці немає
Затримано поїзди:
№2210 на 32 хв.,
На моніторі МСДЦ "КАСКАД" виявилено хибну зайнятість
№2206 на 20 хв.,
блок-ділянки, огородженої світлофорами №12 та №14.
№76 Київ – Кривий
Поїзду №2206 (ВЛ80т №1464 ТЧ-7 Знам'янка, 3288т, 228
Ріг на 21 хв., №80
осей) світлофор №14 сигналізує червоним вогнем,
Київ – Дніпро на 20
світлофор №12 погаслий. Причина: сторонніми особами
хв., №52 Київ –
розукомплектовано релейну шафу сигнальної установки
Запоріжжя на 13 хв.,
№12. Повідомлено черговим: РВ поліції м. Олександрія,
№1462 на 36 хв.,
НОР-3 Знам'янка, СБУ
№64 Одеса – Дніпро
на 10 хв.
Поїзд № 796, електровоз ЧС-7 ТЧ-2 Харків, сполученням
Травмовано
Дніпро – Головний – Харків, заявив ДСП станції
сторонню особу
Щербіцькому, що у вхідного сигналу «Ч» на 192 км пк -2
Затримані поїзди:
травмував стороннього чоловіка.. Повідомлено: поліція –
№796 +00:42, №52

Аварія

1-0-0
Аварія

1-0-0
Втручання в
діяльність
1-0-0
ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-1
Аварія

10

05.11.2017
06:18

Придніпровська
залізниця, ДН-1
Дніпро, ст. Горяїнове

11

05.11.2017
09:55

Південна залізниця,
ДН-4 Полтава,
ст. Лубни.

12

05.11.2017
17:45

Львівська залізниця,
ДН-3 Рівне, перегін
Заболоття – Вижва, на
415км ПК8

13

06.11.2017
03:50

Придніпровська
залізниця, ДН-2
Кривий Ріг, перегін,
Лошкарівка –
Незабудине,
295км + 735м.

14

06.12.2017
05:05

Одеська залізниця,
ДН-1 Одеса

06:50, ВОХР - 07:02, швидка – 06:55
+00:07, №6702+00:04
Поїзд №4012 (одиночний локомотив, ВЛ8 №758 ТЧ-8
Дніпро) при слідуванні з колії №3 на колію №4 західної
горловини на стрілочному переводі №3 допущено
сходження локомотива чотирма колісними парами. Причини
Сходження
з’ясовуються. Перешкоди для руху поїздів немає. О 06.28 локомотива чотирма
надано наказ на виїзд відбудовного поїзда ст. Дніпро. На
колісними парами
місце події виїхала комісія ПАТ «Укрзалізниці». О 13.30
встановлено 1 візок локомотива. О 14.40 локомотив
встановлено на рейки гідравлічним обладнанням «Хьош»
За повідомлення чергової по вокзалу від пасажирів
надійшла інформація про травмування дитини. Обставини:
при переході колії №І (в невстановленому місці), зайнятої
вантажним поїздом №2021 (ВЛ80т №1855 ТЧМ
Травмовано
Прогрущенко), який стояв на схрещенні з поїздом №6364,
сторонню особу
мати з донькою, поспішаючи на електропоїзд, підлізли під
вагон. При відправленні поїзда дівчинка (Максименко
Валерія, 11 років) не встигла вискочити з-під вагона та
отримала травматичну ампутацію лівої ступні.
Поїзд № 6314 сполученням Заболоття - Ковель (Д1 №731),
зупинився та о 18.10 запросив допоміжний локомотив по
Затримка поїзда
причині несправності дизеля. Допоміжний локомотив М62
02 год. 19 хв.
№1225/2 відправився зі ст. Ковель о 19.03. Поїзд №6314 з
допоміжним локомотивом відправився з перегону о 20.04
По системі МСДЦ «КАСКАД» спрацювання охоронної
сигналізації сигнальної установки № 16 та сигнальної
установки №7, несправжня зайнятість перегону в парному
напрямку, ділянки 18П, відсутній контроль по МСДЦ
«КАСКАД» ділянок 16П, 14П. На пульт-табло ДСП станції
Затримано поїзд
Незабудине індикація закриття переїзду без чергового,
№ 6402 на 33 хв.
обмежена швидкість до 25 км/год. Поїзду №6402 сигнальні
установки № 16, 14 згаслі. Невідомими особами розкриті
двері релейних шаф сигнальних установок №16, №7, №
14/9. Викрадено реле, пошкоджені плати реле та монтаж
Сигнальні установки № 9 та №11 показують хибну
Затримано поїзди:
зайнятість. При прямуванні машиніст поїзда №6251
№105 на 32 хв.,
Вапнярка – Одеса-Головна доповів про крадіжку дросель№6251 на 24 хв.,
трансформатора типу 2ДТ1-150 у сигнальної установки №9
№6201 на 16 хв.,

1-0-0
Аварія

1-0-1
Аварія

1-0-0
Інцидент

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-0
Втручання в
діяльність

№6203 на 18 хв., №
6253 на 16 хв.

15

06.12.2017
18:45

Придніпровська
залізниця, ДН-3
Запоріжжя

16

06.12.2017
21:40

Південна залізниця,
ДН-3 Суми, на 177 км
ПК1

07.12.2017
00:05

Одеська залізниця, ДН3 Знам’янка, ст.
навантаження
Кагамлицька,

07.11.2017
12:10

Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів. перегін
Соколики – Яблунька
на 145 км ПК7

07.11.2017
21:04

17

18

19

20

08.11.2017
02:46-05:06

При подаванні групи з 3 вагонів (порожні зерновози) на
під’їзну колію «Гайчур Агро» локомотивом ЧМЕ3 №3273,
складач поїздів ст. Пологи, в перевідній кривій стрілочного
переводу №15 відбулося сходження з рейок першого за
напрямком руху вагона №95447629 першим візком двома
колісними парами
Поїзд №3524 (2ТЕ116 №1092А/1488Б, 2728т) зупинився
через буксування (налипання листя на рейки) з вимогою
допоміжного локомотиву. Поїзд з допоміжним локомотивом
ЧМЕ3 №3642 відправився з затримкою на 2 год. 39 хв
Під час технічного та комерційного огляду складу поїзда
№2985 на колії №5ф у 33 вагоні №74231176 (60 т, калібр
котла 62, ст. призначення Херсон) виявлено тріщину
зварних швів котла з витіканням вантажу «Бензин
автомобільний (Газолін)» АК305 №ООН 1203 з
інтенсивністю 45 крапель за хвилину. О 01.35 вагон подано
на ТНТС для перевантаження.

Сходження вагону
з рейок

1-0-0
Аварія

Затримка поїзда на
год. 02 год. 39 хв.

1-0-0
Інцидент

Забруднення
навколишнього
середовища та
постраждалих немає.

1-0-0 Інше
Аварійна ситуація

Поїзд №6020 Сянки – Львів (ЕР2 №1231) здійснив наїзд на
велику рогату худобу.

Затримка поїзда
№6020 склала 08 хв.
Пошкоджень
рухомого складу
немає.

1-0-0 Інше

Південно-Західна
залізниця, ДН- 1.
Перегін КиївДемііївський-ПетраКривоноса на 5 км

Машиніст поїзда101 Київ-Херсон ЧС 4 48 травмував не
смертельно сторонню жінку. Викликана швидка та поліція .

Поїзд затримано на
18 хв., Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0
Аварія

Придніпровська
залізниця, ДН-3
Запоріжжя, станція
Федорівка

Поїзд №2 470 (2ТЕ116 №1154). При відправленні з 19 колії
поїзд неодноразово зупинявся через спрацювання гальм,
при огляді несправностей не виявлено. У зв’язку з втратою
нитки на відправлення та закінчення робочого часу
локомотивної бригади, локомотив відчеплений від поїзда та
відправлений на станцію Мелітополь для зміни
локомотивної бригади. Поїзд № 2470 затриманий на 02 год.
20 хв. О 13.16 під склад вагонів наданий локомотив 2ТЕ116
№1353 ТЧМ-3 Шевченко для виявлення несправності. Після

Поїзд №2470
затриманий
на 02 год. 20 хв.

1-0-0
Інцидент

08.11.2017
15.22

Придніпровська
залізниця, ДН-3
Запоріжжя

22

09.11.2017
12:30

Придніпровська
залізниця, ДН-2
Кривий Ріг, на 113 км
ПК9 перегону
Марганець – Нікополь,
ст. Канцерівка

23

09.11.2017
18:58

Львівська залізниця
ДН-3 Львів, на 313км.
ПК4 перегону
Язвинка-Сарни

09.11.2017
16:53

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман

10.11.2017
07:49

ПЗЗ. ДН- 1. Буча

21

24

випробування гальм та спробі розпочати рух, знову почали
спрацьовувати гальма
Начальник станції Новоолексіївка Яворський доповів, що на
перегоні Сальково – Сиваш на 1334км в районі зупиночної
платформи Чонгар в 30-35 метрах від колії знайдені снаряди
та авіабомба часів ВВВ на відстані 200 метрів від колії. О
15.27 рух поїздів по парній та непарній колії перегону
Рух поїздів по парній
закритий. Місце заходження небезпечних предметів взято
та непарній колії
під охорону працівниками ДСНС до світлої пори доби.
перегону закритий
Повідомлені: ДСНС Херсонської обл. о 15.32, СБУ о 15.36,
поліція о 16.05. Поїзд №6919 сполученням Мелітополь –
Сиваш слідує до ст. Салькове та по обороту поїзд №6914
слідує зі ст. Салькове. Пасажири зі ст. Салькове до ст.
Сиваш будуть підвезені автотранспортом.
На моніторі управління МСДЦ «Каскад» відсутній контроль
та управління лінійними пунктами, відсутній селекторний
Затримано поїзди:
та поїзний зв’язок ДНЦ з ДСП. О 13.30 працівниками ШЧ
№119 на 01 год. 00
виявлено викопану невідомими особами яму 3х10х1,5 мта хв., №120 на 53 хв.,
пошкодження 2 магістральних кабелів типу МКПАБп
№ 6474 на
7х4+5х2+1. Станом на 16.00 Повідомлено: ВОХР, СБУ,
01 год. 32 хв.
поліція
Смертельно
Машиніст Дизель-поїзда № 6320, сполученням Ковельтравмовано
Сарни, примінив екстрене гальмування та допустив наїзд на
сторонню особу.
сторонню особу
Затримка поїзда 00
год. 15 хв.
Перегін Деконська – Попасна (закрито для руху з 2008
року). За повідомленням шляхового майстра Кононенко на
63км ПК6 у полосі відводу на відстані 8м від колії біля
опори ЛЕП 10кВт виявлено тіло без ознак життя в.о.
Інше
шляхового майстра дільниці діагностики, структурного
підрозділу «Костянтинівська дистанція колії»1988 р.н..
Повідомлено: поліція, швидка допомога.
Машиніст поїзда 7669 ЕПЛ 011 РПЧМ 8 Осколюк
смертельно травмував сторонню жінку Викликана поліція та
Аварія
швидка.
Морський та річковий транспорт

1-0-0
Інше

1-0-0
Незаконне
втручання

1-1-0
Аварія

1-1-0
Інше

1-1-0
Аварія

1

03.11.2017
16:30

Причал № 3, морський
порт Херсон, ДП
«Адміністрація
морських портів
України»

Т/х «CPT AHMAD II», IMO № 9724635, прапор – Беліз,
класифікаційне товариство «Dromon Registry of Shipping»,
1991 р побудови, судновласник – «Gulf Shipping Co. S.A.»,
довжина – 88,00 м, ширина – 13,60 м, висота борту – 7,70 м,
осадка носом – 4,27 м, осадка кормою – 4,76. Суднові
запаси: дизельне паливо – 40 т, мастило – 700 кг, прісна вода
– 10 м³. Вантаж – висівки пшеничні навалом – 2597,340 т.
О 10 год. 30 хв. 03.11.2017 т/х «CPT AHMAD II» з портовим
лоцманом на борту, за допомогою буксирів «Ладога» та «БТ0645», було виведено на рейд річки Дніпро для постановки
на якір на якірне місце № 4.
При переході від причалу № 2, Херсонського річкового
порту, (річка Кошова), під час маневрування, після віддачі
буксирного швартового з корми т/х «CPT AHMAD II», у
зв’язку з несвоєчасним вибором швартового на борт,
екіпажем та несвоєчасним маневром головного двигуна,
сталось торкання кормовою частиною правого борту т/х
«CPT AHMAD II» до причалу № 3 у районі швартовної
тумби № 2 після віддачі правого якоря.
Пошкоджено: причал № 3 у районі швартовної тумби № 2;
бетонне покриття у районі примикання металевого кутика;
відрізок колесо - відбійного брусу приблизно 0,4 м. п.
Відірвано та деформовано металевий кутик 100 Х 100 мм,
довжиною приблизно 2,5 м п.
Приблизна сума нанесеного збитку 7000 - 8000 грн.
Після
складання
кошторису
пошкоджень
та
інструментальних
спостережень
будуть
виконані
відновлювальні роботи з ремонту причалу. Причал
придатний для експлуатації.
Т/х «CPT AHMAD II» у кормовій частині правого
борту отримав вм’ятину довжиною близько 1 м п, зі стрілою
прогину 2 – 3 см, пошкоджено фарбове покриття борту.
Поточні погодні умови: вітер W = 1 – 5 м/с, видимість 8 миль, хвилювання відсутнє.
Попередня класифікація: Морський інцидент.

Начальник диспетчерського відділу

Жертв та
постраждалих,
забруднення
навколишнього
середовища, інших
суден утягнутих в
аварійну морську
подію немає

О.О. Гончар

Інцидент
(Не резидент,
обліку не
підлягає)

