Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 01.09.2017 по 08.09.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
10
1
12
2
22
3

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
0
0
Не ліцензований
5
9
Не резидент
1
1
ВСЬОГО:
6
10

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
1
0
2
0
1
0
4
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних
Загинуло
подій
0
0
0
0
0
0

Травмовано
21
10
31
Травмовано
0
22
0
22
Травмовано
0
1
0
1
Травмовано
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

3

Катастрофи
Аварії
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
2
0
6
0
8
0

Травмовано
0
1
0
1

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Незаконне
втручання
ДТП на залізничних
переїздах
Загорання
Інше
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

1

01.09.2017
08:10

2

01.09.2017
14:42

3

01.09.2017
15:20

Місце скоєння
подій

Травмовано

9

0

0

2

0

1

1
4
16

0
0
0

0
1
2

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
На 411 км
Водій автомобіля ФОРД ТРАНЗИТ, не ліцензований, не
автодороги Київ –
впорався з керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на
Харків –
перешкоду (дерево), після чого зіткнувся з автомобілем
Довжанський
ФОЛЬСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР, який рухався у зустрічному
Харківської області напрямку.
Водій автобуса МЕРСЕДЕС-БЕНС-412Д, здійснюючи
На прос. Соборний перевезення 7 пасажирів за маршрутом №40 скоїв наїзд
в м. Запоріжжі
на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги по
регульованому пішохідному переходу.
Під час руху вантажного автомобіля ВОЛЬВО, не
ліцензований, з напівпричепом-цистерною, водій якого
На перехресті
здійснював перевезення вантажу (дизельне паливо), у зв'язку
вулиць Ст. Будного
з ймовірною відмовою гальм, під’їжджаючи до перехрестя та
та Шептицького,
уникаючи зіткнення з автомобілями, виїхав на зустрічну
об'їзд м. Тернопіль
смугу, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої
частини дороги, з'їхав з узбіччя дороги в кювет. Під час з'їзду

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

2 пасажира загинули
та 15 осіб отримали
травми

1-2-15 Не
ліцензований

Пішохід загинув

1-1-0 З вини

Водій вантажного
автомобіля помер у
лікарні

1-1-0 Не
ліцензований

4

01.09.2017
10:00

На вул.
Леваневського,
в м. Біла Церква
Київської області

5

01.09.2017
15:30

На 39 км автодороги
Одеса – Кучурган
Одеської області

6

01.09.2017
17:00

На проспекті
Комарова,
в м. Києві

7

На автодорозі Н-01
Київ – Знам’янка на
04.09.2017 ділянці з 94 км + 700 м
по 104 км
Київської області

8

01.09.2017
23:40

На 165 км автодороги
М-01 Київ – Чернігів Н.Яриловичі,
Чернігівської області

02.09.2017
05:00

На а/д КременчукОлександрія поблизу
с. Розсошенці,
Полтавського району,
Полтавської області

9

напівпричеп-цистерна відчипилася від тягача, внаслідок чого
відбулося зіткнення з шістьма машинами, що рухались в
попутному напрямку.
Водій автобуса Богдан-А092.02, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом №22, скоїв наїзд на
Пішохід загинув
пішохода, який перетинав проїзну частину з права на ліво в
невстановленому для руху пішоходів місці.
Водій мотоцикла ЯМАХА ФУР 1300 виконуючи маневр
обгону, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення
Водій мотоцикла
з автобусом І-ВАН-А07А1-63, водій якого здійснював
загинув
перевезення 20 пасажирів за міжміським маршрутом
«Кучурган – Одеса».
Водій автобуса Богдан-А091, здійснюючи перевезення 9
пасажирів за маршрутом №421 «вул. Симиренка –
Велосипедист
ст. М «Петрівка» скоїв наїзд на велосипедиста, який не
отримав травми
впорався з керуванням та впав під заднє праве колесо.
З 04.09.2017 вводиться тимчасове закриття руху
автомобільного транспорту на автомобільній дорозі Н-01
Київ – Знам’янка на ділянці км 94+700 – км 104+000, в
зв’язку з проведенням ремонтно-будівельних робіт мосту Тимчасове закриття
через р. Росава в с. Зеленьки Миронівського району. На час руху автомобільного
проведення ремонтно-будівельних робіт об’їзд транспорту
транспорту
буде відбуватися автомобільними дорогами загального
користування через населені пункти Зеленьки, Фролівка,
Карапиші, Росава.
Під час здійснення перевезень 33 пасажирів автобусом
Вольво Beulas, за міжнародним маршрутом «Москва Пішохід загинув
Кишинів» водій здійснив наїзд на пішохода, який перетинав
проїзну частину дороги у невстановленому для цього місці.
Пасажир автомобіля
Джиллі, загинув на
місці пригоди. Водій
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Поло, виконуючи
та 2 пасажира
маневр обгону легкового автомобіля Рено-Мастер, виїхав на
автомобіля
смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з
Фольксваген-Поло,
легковим автомобілем Джиллі.
водій та пасажир
автомобіля Джиллі
отримали травми

1-1-0 Не з вини

1-1-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-1-0 Не резидент

1-1-5 Не
ліцензований

10

02.09.2017
07:17

На вул.
Мукачівській,
в м. Берегово,
Закарпатської
області

11

03.09.2017
09:50

На вул. Миру,
в м. Харкові

12

На автодорозі М-07
Київ - Ягодин.
03.09.2017
поблизу с. Старі
14:28
Кошари Ковельського
р-ну Волинської
області

Водій легкового автомобіля Mерседес-Спрінтер, не
дотримався безпечної дистанції руху, при здійсненні маневру
обгону та здійснив бокове зіткнення з автобусом
БАЗ-А079.23, водій якого здійснював перевезення 6
пасажирів
за
міжміським
автобусним
маршрутом
«Виноградів – Ужгород».
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21063 не надав переваги в
русі та здійснив зіткнення з автобусом I-VAN,
водій якого рухався за регулярним міським маршрутом
№262е.

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

13

На 213 км автодороги
Н-24, Благовіщенськ
04.09.2017
– Миколаїв
02:40
Миколаївської
області

9 пасажирів
автобуса отримали
травми

1-0-9 З вини

14

03.09.2017
15:30

Потерпілих немає

1-0-0 З вини

15

03.09.2017
19:30

Потерпілих немає

1-0-0 З вини

16

03.09.2017
07:10

1 пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

17

04.09.2017
08:45

2 пасажира
автобуса № 1 та 1
пасажир № 2

1-0-3 З вини

Водій легкового автомобіля Сітроєн Джампа, не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв
зіткнення автобусом ДАФ, водій якого здійснював
перевезення 7 пасажирів за міжнародним маршруті «Луцьк Варшава».

Водій автобуса МАН-470 СЛ, здійснюючи перевезення
35 пасажирів за регулярним маршрутом «Херсон –
Познань», не впорався з керуванням, перетнув
розділювальну смугу зустрічного руху, з’їхав з насипу
земляного полотна дороги в кювет, де перекинувся на
правий бік
Водій
легкового
автомобіля-таксі
ДЕУ-Ланос,
На вул.
рухаючись без пасажирів, не дотримався безпечного
Коновальця
інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з легковим
в м. Тернополі
автомобілем Опель-Зафіра.
Водій
легкового
автомобіля-таксі
ДЕУ-Ланос,
На вул. Львівській рухаючись без пасажирів не дотримався безпечного
в м. Тернополі
інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з легковим
автомобілем Тайота-Пріус (поліція).
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2106 не впорався з
На 12 км автодороги Ткеруванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
14-04, Червоноград –
зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій якого здійснював
Белз – Рава-Руська
перевезення 9 пасажирів за регулярним маршрутом
Львівської області
«Червоноград – Рава-Руська».
На вул. Соборній
Водій автобуса БАЗ-22154, здійснюючи перевезення 10
в м. Кропивницькому пасажирів за міським маршрутом № 220 не дотримався
Кіровоградської
безпечної швидкості, дистанції руху та допустив

області

18

04.09.2017
15:00

19

04.09.2017
19:50

20

21

22

На вул.
Першотравневій
в м. Кременчук
Полтавської
області

зіткнення з автобусом БАЗ-2215, водій якого здійснював
перевезення 16 пасажирів за міським маршрутом № 5А
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110, здійснюючи маневр
развороту, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
автобусом БАЗ-22154 СПГ, водій якого здійснював
перевезення 5 пасажирів за міським маршуртом № 18

Водій легкового автомобіля Хюндай не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом Богдан-А092.02, водій якого здійснював
перевезення 3 пасажирів за приміським маршрутом № 1151.
Водій автобуса Мерседес-Бенц, здійснюючи перевезення
В с. Тязів
13 пасажирів за регулярним маршрутом «Івано04.09.2017
Івано-Франківської Франківськ – Підгайці» не дотримався безпечної
08:15
області
швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення з
вантажним автомобілем Краз.
Водій автобуса БАЗ-А081.10, здійснюючи перевезення 19
На вул. Соборній
пасажирів за міським автобусним маршрутом загального
02.09.2017 в м. Кропивницькому користування № 1 Ц, не дотримався безпечної швидкості,
12:40
Кіровоградської
інтервалу та дистанції руху здійснив попутне зіткнення з
області
легковим автомобілем Джиллі-MK та легковим
автомобілем ВАЗ 210994-20.
На перехресті вул.
Водій автобуса БАЗ 22154, здійснюючи перевезення 15
В. Перспективна та
пасажирів за міським автобусним маршрутом загального
03.09.2017 пров. Василівський,
користування № 21, під час виконання маневру лівого
16:00
в м. Кропивницькому
повороту, відбулось випадіння пасажира через двері
Кіровоградської
аварійного виходу.
області

23

06.09.2017
06:55

24

06.09.2017
14:00

На вул. Академіка
Проскури
в м. Харкові

отримали травми
Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

6 пасажирів
автобуса отримали
травми

1-0-6 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Водій та 3 пасажира
Водій легкового автомобіля ОПЕЛЬ ОМЕГА виїхав на смугу
легкового
зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажгим автомобіля загинули,
автомобілем ДАФ 95XF480, належить приватній особі, не ще 1 пасажир цього
ліцензований.
автомобіля отримав
травми
На перехресті вулиць Водій легкового автомобіля Хонда-Аккорд виїхав на
Водій легкового
Любінська та
заборонений сигнал світлофора і допустив зіткнення з
автомобіля та 5
С.Петлюри
автобусом Гал-ЛАЗ, водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів автобуса
пасажирів за міським маршрутом № 33.
отримали травми
в м. Львові

На 258 км + 400 м
автодороги М-07 Київ
– Ковель - Ягодин
Рівненської області

1-4-1 Не
ліцензований

1-0-6 Не з вини

25

26

На перехресті вулиць
Вокзальної та
06.09.2017
Каховської
08:30
в м. Кривий Ріг,
Дніпропетровської
області
06.09.2017
17:42

27 З 06.09.2017

28

07.09.2017
01:30

29

07.09.2017
15:00

30

07.09.2017
17.25

1

01.09.2017
12:45

Водій автобусу ПАЗ-4234, здійснюючи перевезення 8
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним
маршрутом № 420, скоїв зіткнення з легковим
автомобілем Фольксваген ПАССАТ.

1 пасажир автобуса
отримав травми

Під час руху автобуса РУТА СПВ-17 СПГ, водій якого
здійснював перевезення 3 пасажирів за міським
На вул. Успенській,
маршрутом № 105 «Правий берег – МКР Черьомушки», Пасажир автобуса
в м. Маріуполі
відпало праве переднє колесо, в результаті чого, автобус
отримав
Донецької області
зніс залізне огородження та скоїв наїзд на перешкоду
(ворота приватного гаража).
На з 14 км + 200 м – по
20 км + 200 м а/д Р-57 З 06.09.2017 р. відновлено рух на а/д Р-57 Олешки – Гола
Зняття обмежень
Олешки – Гола
Пристань – Скадовськ, км 14+200 – км 20+200, у зв’язку із
руху
Пристань – Скадовськ, завершенням ремонтних робіт, які тривали з 12.06.2017 р.
Херсонської області
На 221 км + 700 м
Водій вантажного автомобіля Сканія, не ліцензований,
автодороги М-05, Київ
Водій загинув
рухаючись в напрямку м. Умань, скоїв наїзд на військовий
– Одеса, біля с. Шарин,
пасажир отримав
автомобіль МАЗ 537, який стояв на узбіччі через заміну
Уманського р-ну,
травми
заднього колеса.
Черкаської області
Водій легкового автомобіля Шевроле Лачетті, здійснюючи
маневр розвороту з крайньої правої смуги, не переконався в
На вул. Хмельницьке
безпечності маневру не надав переваги в русі та скоїв
Постраждалі
шосе,
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц, водій якого
відсутні
в м. Вінниці
здійснював перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом
№ 23А.
Водій легкового автомобіля Лексус не витримав безпечний
На площі
боковий інтервал руху та допустив зіткнення з автобусом
Постраждалі
Павлівській,
БАЗ, здійснюючи регулярні перевезення 12 пасажирів за
відсутні
в м. Харкові
міським маршрутом № 89е.
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21154, внаслідок
На вул.
недодержання бокового інтервалу руху, скоїв зіткнення з
Михайлівській
трамваєм TАТРA-Т3, водій якого здійснював перевезення 5 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтовська в м. Харкові
Новожаново».

1-0-1 З вини

1-0-1 З вини

1-1-1 Не
ліцензований

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

Водій трамваю ТАТРА Т3, здійснював перевезення
пасажирів по маршруту №23 «пр-т А. Навої – ДВРЗ». Під
час посадки-висадки пасажирів на зупинці «Ю. Гагаріна» в
сторону вул. П. Усенка відбулось міжвиткове замикання
додаткових полюсів катушки мотор-генератора, при цьому
Постраждалі відсутні
відбулось задимлення простору біля трамвая та у салоні.
Пасажири у кількості 19 чоловік були евакуйовані з
трамваю, а замикання погашене за допомогою штатного
вогнегасника. Наряд ДСНС не викликався. В наслідок події
ніхто не постраждав. Трамвай відбуксирувано в ДЕПО.

01.09.2017
12:24

На зупинці
«Ю. Гагаріна» на
вул. І. Хоткевича,
в м. Києві

3

04.09.2017
11:50

На проспекті
Московському
в м. Харкові

Водій тролейбуса Тролза, здійснюючи перевезення 40
пасажирів за міським маршрутом № 45 не дотримася
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення
з вантажним автомобілем Рено

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

4

06.09.2017
13:50

На вул.
Приморській,
в м. Одесі

Водій легкового автомобіля ПЕЖО, при виконанні
перестроювання в праву смугу руху не надав переваги в русі
та скоїв зіткнення з тролейбусом ЮМЗ Т-1, водій якого
здійснював перевезення 14 пасажирів за маршрутом № 10.

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Сходження 11 з
голови поїзда вагону

Аварія
1-0-0

Затримано поїзди:
№1508 + 00:29,
№1608 + 00:36

Незаконне
втручання
1-0-0

Затримка поїздів:
№1508 +04:17,
№6156 +00:56.

Інцидент
1-0-0

2

1-0-0 Загорання

Залізничний транспорт
1

01.09.2017,
12:10

2

01.09.2017,
20:00-23:30

3

01.09.2017
з 21:30
по 01:50

Регіональна філія
«Південно західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Брівки – Попільня
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Павлоград-2, перегін
Богуславський –
Миколаївка,
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1

Поїзд №2942, сходження 11 з голови поїзда вагону
№56110331 (УЗ, порожній). Габарит по непарній колії в
наявності.
Поїзд №1508 електровоз ВЛ11М/5 №468 ТЧ-2 Кривий Ріг,
Нижньодніпровськ-Вузол, 5313т, вісей 228, станція
формування – Миколаїв, станція призначення – Роя, заявив
що сигнальна точка №4, №6 сигналізує червоним вогнем. О
22:20 ШН Желуденко повідомив, що сторонніми особами
пошкоджено три біметалеві ДТ перемички біля сигнальної
точки №4. Повідомлено: ВОХР - 20:10, поліція –20:07.
Поїзд №1508 електровоз ВЛ11М/5 №468 ТЧ-2 Кривий Ріг,
Нижньодніпровськ-Вузол, вага 5313т, вісей 228, станція
формування – Миколаїв, станція призначення – Роя.

02.09.2017

4

02.09.2017.
з 02:40
по 04:00

5

02.09.2017
04:47

6

02.09.2017
13:02

Дніпро, ст.
Павлоград-2, перегін
Слов’янка – роз’їзд
5км

Зупинився на 24км пк2, о 21:34 надав повідомлення про
допоміжний локомотив у зв`язку з несправністю локомотива
(спрацював захист). Допоміжний локомотив ВЛ8 №498 ТЧ1 Нижньодніпровськ-Вузол, відправлено після кидання
поїзда №1608 по станції Петропавлівка о 23:40. При спробі
вивести поїзд на станцію роз’їзд 5км о 00:10, локомотивною
бригадою виявлено заклинену колісну пару, локомотива
ВЛ11М/5 №468. Локомотив відчеплено, поїзд виведений на
станцію Славянка о 01:50, та кинутий.
За повідомленням ДСП станції роз’їзд 5км Чурсинової, у
районі підстанції стався гуркіт, черговий по підстанції
повідомив
про
нормальну
роботу
пристроїв
енергозабезпечення та вилетіли дві шибки на вікнах від
Регіональна філія
зривної хвилі, викликана поліція –02:55, ВОХР- 02:45. О
«Придніпровська
Постраждалих не
04:00 почувся повторний хлопок після якого зникло
залізниця», ДН-1
має.
станційне освітлення, та освітлення переїзду 19км. Причину
Дніпро
з`ясовує поліція. О 04:40 за повідомленням начальника
станції Ішкань, після огляду поліції під головний
трансформатор було закладена вибухівка, трансформатор не
пошкоджений, воронка в радіусі 1,5 метра на 0,5 метра.
Поїзд №2272 ВЛ8 №395 ТЧ-1 Лиман, зупинився через
Затримка поїзда
несправність локомотива та запросив допоміжний
№2272 складає 04
локомотив. Допоміжний локомотив ВЛ8 №1317 надано зі
Донецька залізниця,
год. 16 хв. По впливу
ст. Дубово від поїзда №3033. Поїзд №2272 з допоміжним
ДН-2 Красний Лиман
затримано поїзда:
локомотивом відправився з перегону о 05.42. На ст. Дубово
на 975км перегін
№3033 на 01год.
прибув о 06.24 з запізненням на 01год. 24хв., де склад поїзда
Язиково – Гаврилівка
54хв., №6082
було кинуто. Зі ст. Дубово поїзд №2272 відправився з
Гусарівка – Харків на
локомотивом ВЛ8 №1388, що надано зі ст. Слов’янськ, о
12хв.
09.03 з затримкою на 04год. 16хв.
Поїзд №2247 ВЛ80т №1449 ТЧ-3 Козятин, 4814т, 212 осей,
при прослідування станції по колії №12 зупинився у
вихідній горловині через несправність локомотива (не
Одеська залізниця,
збирається схема набора позицій, спрацьовує ГВ) з вимого
Затримка поїзда
ДН-3 Знам’янка ст. допоміжного локомотива. Поїзд було осаджено на колію
складає 03 год. 20 хв.
Користівка.
№12. Після закріплення составу локомотив резервом
відправився на ст. Знам’янка для ремонту. Допоміжний
локомотив ВЛ80т №1280 надано від поїзда №2255. Поїзд з
допоміжним локомотивом відправився о 16.22 з затримкою

Незаконне
втручання
1-0-0

Інцидент
1-0-0

Інцидент
1-0-0

7

8

9

10

11

на 03год. 20хв.
По докладу ДСП поїзд №3109 2ЕЛ5 №014, 4699т, 224 осі на
49км пк10, спрацював пристрій КГП. Після прибуття поїзда
на колію №1 ст. Кароліно Бугаз оглядом працівником ВЧД
та ДС було виявлено у 34 вагоні №63644793 знаходження
дерев`яної планки за межами габариту.

02.09.2017
17:04

Одеська залізниця,
ДН-1 Одеса, перегін
Барабой – Кароліно
Бугаз

02.09.2017
19:35

Південно-Західна
залізниця, ДН-1 Київ,
на 184км ПК9,
Поїзд №3130 (ВЛ80к №220) допущено наїзд на корову.
перегін Липовий Ріг
– Ніжин

02.09.2017
23:18

03.09.2017,
07.08-08.40

03.09.2017,
15.00-15.58

Одеська залізниця,
ДН-3 Знам’янка
перегін колійний
пост 309км –
Пантаївка

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Марганець – пост
примикання 114 км. На
115 км ПК6 непарної
колії перегону ПД-7
Бережний (ПЧ-16
Нікополь)
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Лежине – Кирпотине

Затримка поїзда
складає більш 2
годин

Інцидент
1-0-0

Поїзд затриманий на
15хв

Інше
1-0-0

Поїзд №2960 (ВЛ80т №1830, вага 1298, осей 204) зупинився
на 317км ПК2 з причини зникнення напруги в контактній
мережі. О 23.33 надав повідомлення про обрив контактного
проводу, який знаходився на другому з голови поїзда вагоні
№74953662. Перепал контактного проводу відхідної гілки
виник через коротке замикання, внаслідок перекриття
фіксаторного ізолятора птахом (сова) на опорі контактної
мережі №208.

Затримані поїзди:
№269 +13хв., №12
+27хв., №281 +05хв.,
№75 +25хв., №86
+42хв., №60 +11хв.,
№2960 +02год. 13хв.,
№2991 +02год. 50хв.,
№2289 +17хв.,
№2623 +01год. 30хв.,
№2820 +01год. 23хв.,
№2201 +50хв.,
№8852 +01год. 31хв.

Інцидент
1-0-0

Виявив крадіжку матеріалів верхньої будови колії, а саме: 6ти-отворні стикові накладки – 2 шт. та стикові болти – 10
шт. Непарна колія перегону о 07.15 закрита для руху поїздів
наказом №40 ДНЦ. Усунено о 08.40. Повідомлено: ОП о
7.20, ВОХР о 7.25, СБУ о 7.25

Затримано поїзди:
№ 2707 на 30 хв.,
№ 8851 на 20 хв.,
№ 3605 на 41 хв.

Незаконне
втручання
1-0-0

Поїзд № 3002 (тепловоз 2ТЕ-116 №969Б+1502Б ТЧ-4, ТЧМ3, 4576 т, 348 осей, ст. формування – Запоріжжя-Ліве, ст.
призначення – Пологи) зупинився на 202км ПК1 перегону за
вимогою ВОХР, які супроводжували поїзд. Виявлено
сторонніх осіб на вагоні № 56841687, вантаж-селітра. Після

Затримка поїзда
склала 58 хв.

Незаконне
втручання
1-0-0

03.09.2017,
22.13

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. ТрипілляДніпровське

04.09.2017,
05.40

«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
БілгородДністровський –
Шабо

14

03.09.2017,
23:13-23:22

«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, станція
Кам’янськеПасажирське

15

05.09.2017
07:25

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

12

13

16

05.09.2017
11:56

17

05.09.2017

Придніпровська
залізниця, ДН-1
Дніпро, на 127км
ПК4 перегону
Кільчень –
Перещепине.
Придніпровська

зупинки поїзда виявлено скинутих з вагона 24 мішка з
вантажем, які силами ВОХР були завантажені назад у вагон
Поїзд №75 Київ – Кривий Ріг, ЧС8 №076, зупинився на колії
Поїзд №75
№2 для пропуску графікових поїздів №732 та №766 о 22.03.
відправився о 0.22 з
О 22.13 машиніст повідомив ДСП про задимлення задньої
затримкою на 01год.
кабіни локомотива. О 22.20 машиніст затребував пожежну
46хв. По впливу
машину та допоміжний локомотив. Для перестановки
затримано поїзда:
несправного локомотива зі ст. Київ-Деміївський було
№281 на 01год. 00хв.,
відправлено маневровий локомотив ЧМЕ3 №5793,
№297 на 50хв., №79
допоміжний локомотив для подальшого слідування поїзда
на 20хв., №732 на
надано зі ст. Київ-Пасажирський ЧС4 №110 о 23.18. О 23.25
10хв., №766 на 14хв.
пожежа була ліквідована 2 машинами ДСНС м. Українка. О
Постраждалих в
23.27 несправний локомотив переставлено на колію №4. О
наслідок пожежі
23.32 подана напруга в контактну мережу та відновлено рух
немає.
поїздів.
Після прибирання
машини евакуатором
Поїзд №3052 ВЛ80с №2539, зупинився на 79км ПК3 через поїзд відправився о
знаходження коло колії з порушенням габариту автомобіля 04.59 з затримкою на
мерседес.
33хв. По впливу
затримано поїзд
№145 на 07хв.
Поїзд №69 Маріуполь – Львів, ЧС7 №311 ТЧ-8 Дніпро. По
станції Кам’янське-Пасажирське у 12 вагон з голови
№04827580 виклик поліції через бійку між пасажирами.

Затриманий поїзд
№69 (Маріуполь –
Львів) на 00:07

Поїзд №2603 (ВЛ8 №1318 (ТЧ-1 Н.Д-Вузол), по прибуттю
Затримані поїзди:
на 4 колію допущено обрив контактного проводу та злам №2603 на 1год. 59хв.,
двох струмоприймачів унаслідок крадіжки 50м контактного №1021 на 2год. 20хв.,
проводу.
№2707 на 1год. 59хв.
Поїзд №6172 сполученням Дніпро – Красноград (ЧМЄ3
№2325 ТЧ-9 Півд.зал.,) допущений наїзд на сторонній
предмет, велосипед, який лежав на колії, травмованих
немає.
При

виконанні

маневрової

роботи,

перестановці

11

Загорання
1-0-0

Інше 1-0-0

Незаконне
втручання 1-0-0
Незаконне
втручання
1-0-0

Затримка поїзда 00
год, +07хв.

Інше
1-0-0

Схід 3 вагонів з

Аварія

14:50

18

19

20

21

22

залізниця, ДН-1
Дніпро, станція
Правда.

навантажених вагонів з 8 колії локомотивом ЧМЄ3 №5639
ТЧ-8 Дніпро, на ділянці колії 23-47СП допущено сходження
3 вагонів: - 5 вагон №65949109 (22), один візок, вантаж лом;
- 6 вагон №60668977 (22) всіма колісними парами, вантаж
сталь листова; -7 вагон №56918931 (22) одною колісною
парою, вантаж сталь листова.

рейок.

1-0-0

05.09.2017
21:31

Одеська залізниця,
ДН-1 Одеса, 60км
пк4 перегін Бугаз –
Кароліно-Бугаз,

Поїзд №6352 Білгород-Дністровський – Одеса-Головна ЕР9е
№635, зупинився на знеструмленій ділянці (телеграма №937
від 29.08.2017, Фарбування мосту) через спрацювання
захисту. О 21:33 затребував допоміжний локомотив. О 22:05
допоміжний локомотив відправлено зі ст. БілгородДністровський 2ТЕ116 №691. Прибув на перегін
допоміжний локомотив о 22:30, електропоїзд відправився о
22:49.

Затримка поїзда
№6352 склала 01год.
27хв. По впливу
затримано поїзди:
№146 Ізмаїл – Київ
на 55хв., №288
БілгородДністровський –
Чернігів на 40хв,
№6311 ОдесаГоловна – БілгородДністровський на
02год. 10хв., №3063
на 01год. 36хв.

Інцидент
1-0-0

06.09.2017,
16:15

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Насвітевич –
Рубіжне, 939км пк2

Сторонньою особою (працівник заводу «Зоря») виявлено
сторонній предмет схожий на вибухівку. Повідомлено:
поліція – 16.17, МНС – 16.18. Доповнення. На місті події
вибухотехніками виявлено розтяжку з гранатою. О 17.57
вибуховий предмет знешкоджено.

Затримок поїздів та
потерпілих немає.

Незаконне
втручання
1-0-0

Затримано поїзда:
№3502 на 35хв.,
№2639 на 40хв.

Незаконне
втручання
1-0-0

Постраждалі
відсутні

ДТП на
залізничному
переїзді
1-0-0

Затримки поїздів

Незаконне

Внаслідок викрадення елементів дросель-трансформатора
на сигнальній установці №6 сигналізують хибною
06.09.2017
зайнятістю перша та друга ділянка віддалення к.п. 88км.
17:10
Затримано поїзда: №3502 на 35хв., №2639 на 40хв.
Повідомлено: поліція, НОР-3, черговий СБУ.
Поїзд №954 сполученням Вижниця - Чернівці (ЧМЕ3
Регіональна філія
№2652). На не регульованому переїзді 7км ПК4
«Львівська залізниця»,
07.09.2017
(обладнаний знаками), допущено зіткнення з автомобілем
ДН-4 Івано05:35
Рено Дастер, водій 1974 р.н. Травмованих немає, у
Франківськ, перегін
локомотиві пошкоджено колієочисник. Поїзд затриманий на
Вашківці – Завалля.
28 хв. Працює поліція. Вини залізниці немає.
07.09.2017,
Регіональна філія
ДСПП отримала інформацію від працівників Черкаського
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка. к.п.
88км – к.п. 94км

09.26 10.07

23

24

1

«Одеська залізниця», відділу поліції про мінування будівлі пасажирського
ДН-2 ім. Т. Шевченка, вокзалу станції. О 09.30 з будівлі вокзалу евакуйовано 15
ст. Черкаси
пасажирів та 15 працівників вокзалу. Повідомлено: поліція,
ДСНС, швидка медична допомога, СБУ. Вибухо-технічна
служба НДКЦ при УМВС України в Черкаській області
прибула о 09.37. При огляді будівлі вокзалу вибухових
пристроїв не знайдено. О 10.07 відновлено роботу вокзалу.
Регіональна філія
Поїзд № 8855 (ЧМЕ3 №6595, склад 0/2 напіввагони) на
«Одеська залізниця»,
регульованому переїзді без чергового 825км допущено
07.09.2017,
ДН-2 ім. Т.
зіткнення з легковим автомобілем марки «Таврія». За
11:26
Шевченка, перегін
попередньою інформацією травмовано 1 людину (в
Драбове-Барятинське
автомобілі знаходилося 2 людей).
- роз'їзд Мехедівка
Під час виконання ремонтних робіт з переставної драбини
Регіональна філія
впав слюсар 1978 р.н. Загальний стаж роботи – 7 років, за
07.09.2017,
«Придніпровська
професією – 4 роки 9 місяців. Викликана швидка медична
15.50
залізниця», ДН-1
допомога. Працівник направлений до лікарні швидкої
Дніпро
медичної допомоги м. Дніпро.
Морський та річковий транспорт
Пасажирський катер За інформацією, яку отримано електронною поштою о 07
«Арктур», прапор – год. 45 хв. 05.09.2017 від начальника зміни служби капітана
Україна, рік
морського порту «Южний», за підписом капітана морського
побудови – 1989,
порту «Южний»:
класифікаційне
О 07 год. 00 хв. 05.09.2017 від посту регулювання руху суден
товариство - РСУ,
«Южний» філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація
довжина – 20 м,
морських портів України» до служби капітана морського
ширина – 5,6 м,
порту «Южний» надійшла наступна інформація:
висота борту – 2,8 м, О 21 год. 05 хв. 04.09.2017 при підході до воріт морського
04.09.2017
осадка носом – 1,65 порту Южний капітан пасажирського катеру «Арктур»
21:05
м, осадка кормою – доповів про поломку головного двигуна і про те, що він став
1,75 м, судновласник на якір за брівку каналу в районі буя № 8 (виникла аварійна
– Южненська філія зупинка судна). На судні три члена екіпажу, вони
ДП «Адміністрація перебувають у задовільному стані. За допомогою катеру
морських портів
«Нептун» катер «Арктур» було відбуксовано та ошвартовано
України», без
до плавучого причалу № 7. Пошкоджень судна, об’єктів та
вантажу, на борту
споруд, забруднення навколишнього середовища немає.
паливо – 500 кг,
Жертв та потерпілих немає.Погодні умови на місці події:
прісна вода – 1400 л. вітер S 11 м/с, море – 3 бали.

немає.

втручання
1-0-0

Поїзд № 8852
знаходиться на місці
події.

ДТП на
залізничному
переїзді
1-0-1

Виробничий
травматизм,
травмований
працівник УЗ

Інше
1-0-1

Пошкоджень судна,
об’єктів та споруд,
забруднення
навколишнього
середовища немає.
Жертв та потерпілих
немає.

До відома
1-0-0

Доповнення № 1: За інформацією, яку отримано
електронною поштою о 12 год. 32 хв. 06.09.2017 від
начальника зміни служби капітана морського порту
«Южний» за підписом капітана морського порту «Южний»:
Пасажирський теплохід «Арктур» після усунення причини
аварійної зупинки головного двигуна (Засмічення труб
системи охолодження ГД) та проведення ходових
випробувань, судно з 06.09.2017 знаходиться у робочому
стані.
2

3

05.09.2017
19:00

05.09.2017
16:00

Чорноморський
морський порт,
причал № 8, т/х
«Герої Плевни»

Під час відстою першому судновому електромеханіку, що
перебував на т/х «Герої Плевни» стало зле. Було викликано Помер електромеханік
швидку медичну допомогу, яка констатувала смерть.

Нафтосміттєзбирач «Сі Ант», прапор – Україна, рік
побудови – 2016, місце побудови – Херсон, порт приписки –
морський порт «Южний». За інформацією, яку отримано
електронною поштою о 17 год. 36 хв. та о 17 год. 47 хв.
05.09.2017 від начальника зміни служби капітана морського
порту «Южний» за підписом капітана морського порту
«Южний»:
О 16 год. 00 хв. 05.09.2017 нафтосміттєзбирач «Сі Ант» в
акваторії морського порту «Южний», біля оперативного
причалу в координатах φ = 46º36'16'' N, λ = 031º01'42'' E сів
Акваторія морського
на мілину. Лоцман відсутній. На борту перебувають чотири
порту «Южний»,
члени екіпажу в задовільному стані.
біля оперативного
О 16 год. 25 хв. 05.09.2017 за допомогою буксиру «Бриз» нсз
причалу координати:
«Сі Ант» було знято з мілини та ошвартовано до плавучого
φ = 46º36'16'' N, λ =
причалу № 8. Інших суден, яких утягнуто до аварійної події,
031º01'42'' E.
пошкодження
споруд,
забруднення
навколишнього
середовища немає. Жертв та потерпілих немає.
Погодні умови на місці події: вітер W 4 - 7 м/с, море – 3
бали. Зв’язок з судном здійснюється на каналі № 74 УКХ.
Телефон диспетчера Южненської філії ДП «Адміністрація
морських портів України» - 048-750-72-00.
Доповнення №1: За інформацією, яку отримано
електронною поштою о 09 год. 00 хв. 07.09.2017 від
старшого інспектора з розслідування аварійних ситуацій
служби капітана морського порту «Южний» Сєрьогіна

Постраждалих,
забруднення
навколишнього
середовища та
пошкоджень немає

Нещасний
випадок
1-1-0

До відома
1-0-0

Є.С.:05.09.2017 представниками ТОВ «МАРІН СЕРВІС» в
акваторії морського порту «Южний» було проведено
водолазні роботи по обстеженню підводної частини корпусу
нафтосміттєзбирача «Сі Ант». Під час обстеженні підводної
частини корпусу судна видимих пошкоджень та ознак
водотічності не виявлено.
Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

