Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 06.09.2017 по 13.10.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
13
0
14
4
27
4

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

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

Травмовано
31
10
41
Травмовано
0
0
0
0
Травмовано
0
0
0
0
Травмовано
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

5

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
18
9
18
9

Травмовано
0
9
9

1

0

0

1

0

0

6
26

0
9

0
9

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

№

1

Дата і час
скоєння
подій

05.10.2017
20:20

Місце скоєння
подій

На вул. Львівській,
у м. Луцьк,
Волинської області

Травмовано

4

0

0

3

0

0

0
3
10

0
0
0

0
0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса ПАЗ-32054, здійснюючи перевезення 18
пасажирів за приміським маршрутом «Чаруків – Луцьк»,
здійснив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на
проїжджу частину дороги у невстановленому для цього
місці.

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Пішохід
від отриманих травм
загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

2

05.10.2017
17:45

3

06.10.2017
14:30

4

06.10.2017
13:10

5

06.10.2017
16:30

6

07.10.2017
18:50

7

07.10.2017
13:00

8

07.10.2017
11:03

9

07.10.2017
15:00

Водій легкового автомобіля Шевроле-Лачетті у стані
На вул. Свемівська0 алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням, виїхав на
4 пасажири автобуса
у м. Шостка,
смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом
отримали травми
Сумської області
БАЗ-22154СПГ, водій якого здійснював перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 25.
Водій автобуса БАЗ-А079, рухаючись без пасажирів на
Водій легкового
На вул. Городецькій, автостанцію не дотримався безпечної швидкості та
автомобіля
у м. Львові
дистанції руху, здійснив зіткнення з легковим
отримав травми
автомобілем ИЖ.
На вул. Августина Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-0303,
здійснюючи
Штефана,
перевезення 20 пасажирів за міжміським маршрутом
Постраждалі
у м. Мукачево,
“Ужгород — Івано-Франківськ”, під час маневру
відсутні
Закарпатської
повороту ліворуч не надав переваги у русі та допустив
області
зіткнення з легковим автомобілем Мазда-3.
Водій автобуса І-Ван, здійснюючи перевезення 6
На вул. Перемоги, пасажирів за міським маршрутом № 1, здійснив наїзд на
Пішохід отримав
у м. Житомирі
пішохода, який перетинав дорогу по пішохідному
травми
переходу.
Водій автобуса АТАМАН А-093.16, здійснюючи перевезення
На вул.
3 пасажирів за міжміським маршрутом «Одеса – Миколаїв», 2 пішоходи загинули
Веселинівській,
допустив наїзд на пішоходів, які раптово вибігли на проїзну
на місці пригоди
у м. Миколаєві
частину дороги, поза межами пішохідного переходу.
Водій автобуса I-ВAН А07А-41, рухаючись без пасажирів
за міським маршрутом № 17 «вул. Світла – Лікарня
На вул. Балакірєва, невідкладної допомоги», під’їжджаючи до зупинки «вул.
Постраждалі
у м. Харкові
Балакірєва» не витримав безпечного бокового інтервалу
відсутні
та скоїв зіткнення з легковим автомобілем Фольксваген
Пассат.
Водій автобуса Івеко-Дейлі, здійснюючи перевезення 12
На пр-ті
пасажирів за міським маршрутом № 2, потрапивши в
4 пасажири
Богоявленський,
аквапланування не впорався з керуванням та допустив автобуса отримали
у м. Миколаєві
зіткнення з припаркованим легковим автомобілем Ренотравми
Трафік.
Водій автобуса І-ВАН, здійснюючи регулярні перевезення
Водій та 2
На пр-ті Соборності, пасажирів за маршрутом № 416, потрапивши в
пасажири автобуса
в м. Києві
аквапланування не впорався з керуванням та допустив
отримали травми
наїзд на бордюр.

1-0-4 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-2-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-4 З вини

1-0-3 З вини

10

07.10.2017
09:30

11

09.10.2017
15:10

12

08.10.2017
00:15

13

09.10.2017
17:17

14

10.10.2017
14:30

15

10.10.2017
15:10

16

10.10.2017
14:15

Водій автобуса БАЗ-А07304, здійснюючи перевезення 7
пасажирів за міським маршрутом № 4, не обравши
На бул.Шевченка, безпечної швидкості руху допустив екстрене гальмування Пасажир автобуса
у м. Черкаси
для уникнення зіткнення з легковим автомобілем ВАЗотримав травми
2106, внаслідок чого відбулось падіння пасажира в салоні
автобуса.
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц-270 не надав
На вул. Академіка
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом ІВАН,
Постраждалі
Павлова,
водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
відсутні
у м. Харкові
маршрутом № 10.
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Туаран, не
Водій та пасажир
На вул.
врахувавши дорожньої обстановки та допустив зіткнення з
легкового
Микулинецькій,
легковим автомобілем-таксі Шевроле Авео, водій якого
автомобіля-таксі
у м. Тернополі
здійснював перевезення 1 пасажира.
отримали травми
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 10
Водій та 6
На вул. Соборності, пасажирів за міським маршрутом № 33, не впорався з
пасажирів автобуса
у м. Полтаві
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де
отримали травми
здійснив наїзд на дерево на лівому узбіччі.
Водій автобуса Богдан-А091, здійснюючи перевезення 25
пасажирів за міським маршрутом № 20 «з-д Гравітон –
На вул. Руській,
пішохід отримав
Спецкомбінат», здійснив наїзд на пішохода, який
у м. Чернівці
травми
переходив проїжджу частину дороги по пішохідному
переходу.
Водій тролейбуса ЮМЗ Т-2, здійснюючи перевезення 22
пасажирів за маршрутом № 4, під час виконання маневру
об’їзду не дотримався безпечного інтервалу та безпечної
На вул.
дистанції в результаті чого допустив зіткнення з автобусом
В.Перспективна,
БАЗ-2215, водій якого перевозив 11 пасажирів за міським
зупинка Спортшкола,
Постраждалі
маршрутом № 134, і стояв попереду в попутному напрямку
у м. Кропивницький,
відсутні
прямо на зупинці громадського транспорту, та в свою чергу
Кіровоградської
допустив зіткнення з автобусом БАЗ 2215, водій якого
області
перевозив 9 пасажирів за міським маршрутом загального
користування № 8, який стояв попереду на зупинці
громадського транспорту.
Водій легкового автомобіля Лексус-ЕС350 не дотримався
На вул. Богуна,
безпечного інтервалу та допустив зіткнення з автобусом
Постраждалі
у м. Суми
Рута-25СПГ, водій якого здійснював перевезення 4
відсутні
пасажирів за міським маршрутом №22 «Веретинівка-

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-7 З вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

17

10.10.2017
19:00

18

11.10.2017
12:00

19

11.10.2017
11:15

20

11.10.2017
13:00

На проспекті
Центральний,
у м. Миколаєві
Перехрестя об’їзної
м. Чортків та вул.
Копичинецької,
Тернопільської
області
На перехресті вул.
Богоявленська та
проспекту генерала
Безручка та вул.
Шухевича,
у м. Рівне
На вул.
Кокчетавська,
в м. Кривий Ріг,
Дніпропетровської
області

21

11.10.2017
14:40

Перехрестя провул.
Деповський та вул.
Печериці,
у м. Куп’янськ
Харківської області

22

11.10.2017
18:50

На вул. Покровська,
у м. Житомирі

23

11.10.2017
21:30

На 703 км
автодороги М-06
«Київ-Чоп»,

Хіммістечко», після зіткнення водій легкового автомобіля
зник з місця події.
Водій
легкового
автомобіля
Міцубісі-Ланцер
не
дотримавшись безпечної дистанції та швидкості руху і
здійснив попутне зіткнення з автомобілем Мерседес-Бенц313, водій якого здійснював перевезення 16 пасажирів за
міським маршрутом № 31
Легковий автомобіль ХУНДАЙ-АКЦЕНТ раптово виїхав з
другорядної дороги і допустив зіткнення з автобусом ЗАЗ IВАН A07A, виконував перевезення 20 пасажирів на
регулярному приміському маршруті «Заводське - Чортків»,
який рухався по головній дорозі.
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-Таврія-11028 рухаючись по
проспекту генерала Безручка в напрямку вул. Шухевича, не
вибрав безпечної швидкості, допустив бокове зіткнення з
автобусом БАЗ А070.14, який рухався в попутному
напрямку, здійснюючи перевезення 16 пасажирів на
регулярному маршруті № 57.
Водій автобуса РУТА-22 ПЕ, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за регулярним міським маршрутом № 307 в
районі залізничного мосту не впорався з керуванням та
здійснив наїзд на електроопору.
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107, здійснюючи поворот
вліво на перехресті різко загальмував та почав рухатись
заднім ходом в протилежному напрямку, внаслідок чого
зіткнувся з автобусом РУТА, водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів на регулярному міському
маршруті №322.
Водій автобуса І-ВАН А07А-331, рухаючись по регулярному
приміському маршруті № 110 „Житомир – Сонячний масив Соколовський масив”, в напрямку центра міста, в салоні
автобуса знаходилось 15 пасажирів, здійснив наїзд на
пішохода, який перетинав проїжджу частину не
встановленому місці.
Водій
автобуса
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-0404-RH,
здійснюючи перевезення 40 пасажирів спортсменів
Національної збірної України по боротьбі «Самбо» для

1 пасажир автобуса,
водій легкового
автомобіля та його
пасажир отримали
травми.

1-0-3 Не з вини

Водій легкового
автомобіля загинув

1-1-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

9 пасажирів
автобуса отримали
травми

1-0-9 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

3 пасажири
автобуса отримали
травми

1-0-3 З вини

Закарпатської
області

24

12.10.2017
10:30

25

12.10.2017
08:05

26

12.10.2017
15:20

27

12.10.2017
18:21

1

05.10.2017
15:00

2

10.10.2017
21:30

3

10.10.2017
17:50

участі в міжнародних змаганнях за нерегулярним
міжнародним маршрутом «Київ - Республіка Сербія», не
впорався з керуванням, виїхав на пологий кювет, де
допустив перекидання автобуса на правий бік.
На перехресті
Водій вантажного автомобіля ДАФ-95ХФ-480 не дотримався
вулиць Троїцької та безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
Постраждалі
Івана Харитоненка, автобусом Богдан-А093.02, водій якого здійснював
відсутні
у м. Суми
перевезення 50 пасажирів за міським маршрутом № 59
Водій легкового автомобіля Ніссан-Альмера не дотримався
На вул.
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
Постраждалі
Гольдбергівської,
автобусом БАЗ-А049.14, водій якого здійснював перевезення
відсутні
у м. Харкові
7 пасажирів за міським маршрутом № 211.
Водій автобуса Рута-25 СПГ, рухаючись без пасажирів за
На вул. Набережній,
міським маршрутом № 9 не дотримався безпечного
Постраждалі
ріки Сумки
інтервалу та допустив дотичне зіткнення з легковим
відсутні
у м. Суми
автомобілем ДЕУ-Нексія.
Водій автобуса Мерседес Бенц 312Д, здійснюючи
регулярні перевезення 17 пасажирів за міським
Водій легкового
На пр. Соборному, маршрутом №76, не дотримавшись безпечної швидкості
автомобіля БМВ,
в м. Запоріжжі
руху та безпечної дистанції допустив зіткнення з
отримав травми
легковим автомобілем Субару Форестер, який в свою
чергу зіткнувся з легковим автомобілем БМВ-118
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не надав переваги у
На вул. Миколи
русі та допустив зіткнення з трамваєм Татра-Т3, водій якого
Закревського,
Постраждалі відсутні
здійснював перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом
у м. Києві
№ 28.
Водій тролейбуса TРOЛЗA, здійснюючи перевезення 20
На перехресті пр-ту
пасажирів за міським маршрутом № 3 «вул.
Гагаріна та
Постраждалі
Університетська (к-тр «Зірка») – вул. 12-го Квітня»,
вул. Молочна у м.
відсутні
порушив правила маневрування та здійснив наїзд на
Харкові
перешкоду (металеву огорожу).
Перехрестя вулиць Водій легкового автомобіля Рено-Меган, що належить
Соборна-Вербова у приватній особі, під час виїзду на заборонений сигнал
напрямку перехрестя світлофора на перехрестя вулиць Вербова-Соборна не надав
Постраждалі відсутні
з вулицею
переваги у русі та здійснив зіткнення з тролейбусом ШкодаСтарицького,
14Тр, водій якого рухався по маршруту № 10 (Мототрек –
у м. Рівне
селище Ювілейне), здійснюючи перевезення 40 пасажирів

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

Водій тролейбуса ЮМЗ Т-2, здійснюючи перевезення 22
пасажирів за маршрутом № 4, під час виконання
маневру об’їзду не дотримався безпечного інтервалу та
безпечної дистанції в результаті чого допустив зіткнення
з автобусом БАЗ-2215, водій якого перевозив 11
пасажирів за міським маршрутом № 134, і стояв
попереду в попутному напрямку прямо на зупинці
громадського транспорту, та в свою чергу допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-2215, водій якого перевозив 9
пасажирів
за
міським
маршрутом
загального
користування № 8, який стояв попереду на зупинці
громадського транспорту
Залізничний транспорт

10.10.2017
15:10

На вул.
В.Перспективна,
зупинка
Спортшкола,
м. Кропивницький,
Кіровоградської
області

06.10.2017
22:50

Південна залізниця
Харківська дирекція
Поїзд № 6439 (Єр-2 3027, РПЧ-1 ) сполученням Харків –
залізничних
Левада - Ізюм застосував екстрене гальмування за 100 м до
перевезень Перегін
вхідного сигналу Н – травмовано сторонню людину
Балаклія –Савинці на
338км ПК1

2

07.10.2017
05:16

Перегін Вознесенськ
– К.п. 1141 км.

Машиніст поїзду №91 (ЧС4 №086 ТЧ-1 Київ-Пасажирський,
965 т, 68 осей, 17 вагонів) сполученням Костянтинівка –
Одеса при швидкості 82 км/год застосував екстрене
гальмування для запобігання наїзду на стороннього чоловіка
віком близько 30 років, який лежав на колії на 1136 км пк 5,
з наїздом. Працівники швидкої медичної допомоги
констатували смерть. Особа встановлюється. Повідомлено
чергових працівників НОР-3, ВП ГУНП м. Вознесенськ.

3

07.10.2017
10:25

4

07.10.2017
11:42

5

07.10.2017
14:02

Південно-Західна
залізниця , ДН1.з.п.Видубичі
Львівська залізниця,
ДН-2 Тернопіль,
станція
Підволочиськ.
Південна залізниця,
ДН-4 Полтава,
станція Ліщинівка,

За повідомленням машиніста поїзда № 7427 (міська) ЕР9М
№ 124 (Київпастранс) на 848км 9пк травмував сторонню
жінку (не смертельно). Потерпілу забрала швидка допомога.
Поїзд №715 сполученням Київ-Перемишль (HRCS2 №004)
застосував екстрене гальмування через наявність червоного
щита «Зупинка», який лежав на правій нитці 3 колії, з
наїздом
Поїзд № 2621 (ВЛ80т №1830, ТЧ-5 Полтава, 55 вагонів, 220
вісей, 4976 тон) зупинився через зіткнення з
автотранспортним засобом МАЗ, (автомобіль збитий

4

1

Постраждалі
відсутні

Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Затримка поїзда
№6439 cклала + 01
год. 22 хв.
Смертельно
травмовано сторонню
особу. Затримано
поїзди: №91 на 33 хв.,
№6332 сполученням
Колосівка – Знам'янка
на 21 хв., №2704 на 35
хв., №2710 на 40 хв.,
2712 на 10 хв.
Затримані поїзда №
7427 +28хв. № 133
+6хв.

1-0-0 З вини

1-1-0
Аварія

1-1-0
Аварія

1-0-1
Аварія

Наїзд на перешкоду

1-0-0
Втручання в
діяльність

Затримка поїзда №
2621 склала 02 год.
56 хв. По впливу

1-0-0 ДТП
на залізничному
переїзді

на переїзді 189км
ПК1.

6

07.10.2017
20:59

Одеська залізниця,
ДН-4 Херсон, ст.
Новополтавка

08.10.2017
00:47

Південно-Західна
залізниця, перегін
Славута-1 – Славута2.

8

07.10.2017
21:55

Південно-Західна
залізниця, ДН-3
Жмеринка, Перегін
Наркевичі – Війтівці

9

08.10.2017

Донецька залізниця.

7

поїздом). Переїзд з черговим, обладнаний світлофорною та
звуковою сигналізацією. Пошкодження локомотиву: лобова
частина кузова, лівий буферний ліхтар, ліве лобове скло. В
автомобілі пошкоджена бокова частина напівпричепа. На
розслідування виїзджали: ДНЗ-4, ПЧ-12, УРБАТ-4, ТЧ-6,
ШЧ-8, Кобеляцький відділ національної поліції в
Полтавській області, поліція СРПП №9. Попередньою
причиною ДТП стало порушення водієм автомобіля МАЗ
вимог правил проїзду залізничних переїздів п. 20.2, 20.3
ПДР (об’їхав шлагбаум та виїхав на переїзд незважаючи на
заборонні сигнали переїзної сигналізації). Після заміни
локомотива на ВЛ80т №1062 поїзд №2621 о 16.58
відправився за призначенням

Машиніст поїзда №122 (2Т10УТ №0073), сполученням
Миколаїв – Київ, заявив про загорання локомотиву. О 21
год. 02 хв. локомотив відчеплено від складу поїзда та
викликано пожежні машини ДСНС. Пожежу ліквідовано
трьома пожежними машини ДСНС о 22 год. 16 хв.

При прямуванні поїзда №8852 (ЧМЕ3 №1667, склад 10/0
вагонів, 999т.) на регульованому переїзді 6км ПК3, 4
категорії, без чергового працівника, при справно працюючій
переїзній сигналізації легковий автомобіль «Волга» без
номерних знаків в’їхав в вагон №44937118 поїзда (4 за
напрямком рухом). Поїзд відправився о 01.53 з затримкою
на 01 год. 06 хв. Повідомлено поліцію та НОР-2.
При прямуванні поїзда №2767 (ВЛ80Т №1161 ТЧ-4
Жмеринка, 3115т., вісей 228) на 1159км ПК6 пристроєм
КТСМ зафіксовано «Тривога-1» рівень «Б» в 51 рух. од., 4
вісь, права сторона вагон №96913124. Поїзд прибув на ст.
Війтівці о 22.17 та після огляду машиніст заявив
відчеплення вагону через надмірний нагрів. Вагон
відчеплений о 00.53. Поїзд відправився о 00.58
Поїзд № 3572 електровоз ВЛ 8- 459 (4500-205-4820) ,вага -

затримані поїзди:
№2623 на 01 год. 26
хв., №2165 на 00
год.38 хв., №2192 на
00 год. 14 хв.

Постраждалі
відсутні, в
локомотиві вигоріла
одна секція. Поїзд
№122 відправлено о
23 год. 05 хв. з
локомотивом
2Т10УТ №0064 з
затримкою
02 год. 06 хв.

1-0-0
Аварія
Пожежа

Затримка поїзда
№ 8852 склала 01
год. 06 хв.

1-0-0
ДТП на
залізничному
переїзді

Затримка поїзда №
2767 склала на 03
год. 03 хв.

1-0-0
Інцидент

Смертельно

1-1-0

08:15

10

11

08.10.2017
10:05

08.10.2017
10:48

12

08.10.2017
10:20

13

08.10.2017
14:40

14

08.10.2017
12:35

Красноармійська
дільниця на парній
колії перегона
Удачна-Покровськ
389 км пк 6 -

2178, осей- 124, вантаж 24/7 смертельно травмував жінку

Південна залізниця,
дирекція залізничних
перевезень-4,
дільниця Кобеляки –
Полтава-Південна

Аварія

На локомотиві
пошкоджено
кінцевий кран та
рукав гальмівної
магістралі. Затримка
поїзда склала 12 хв.

1-0-0
Інше

Поїзд № 705, застосував екстрене гальмування, попередив
наїзд на людей. Затримка поїзда склала 13 хв.

Затримка поїзда
склала 13 хв.

1-0-0
Інше

Через пошкодження сторонніми особами магістрального
кабелю, пропало управління МСДЦ «Каскад». О 12 год. 50
хв. управління МСДЦ «Каскад» відновлено за допоміжною
схемою.

Затримано поїзда: №
6491 на 1 год. 13 хв.,
№ 73 на 47 хв., №
6494 на 05 хв., №
6902 на 1 год. 31 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Машиніст поїзда № 358, допустив наїзд на глухонімого
пішохода.

Затримка поїзда
склала 08 хв.
Травмовано
сторонню особу.

1-0-1
Аварія

Одеська залізниця,
Шевченківська
Машиніст поїзда № 8852 сполучення Розкошівка – Кубліч,
дирекція залізничних застосував екстрене гальмування при швидкості 50 км/год
перевезень,
та допустив наїзд на велику рогату худобу
на 90 км + 900 м
Львівська залізниця,
Шевченківська
дирекція залізничних
перевезень, на 1439
км + 100 м перегону
Красне – Завдвіря
Придніпровська
залізниця, дирекція
залізничних
перевезень-2, на 117
км + 300 м перегону
Марганець –
колійний пост 114
км, ст. Канцерівка,
Кривий Ріг
Львівська залізниця,
Івано-Франківська
дирекція залізничних
перевезень, перегін
Ворохта-Микуличин,
сполучення Рахів-Київ

травмовано
сторонню особу

Поїзд № 2182 зупинився на ст. Кобеляки за показаннями
пристрою КТСМ «Тривога-1» у 41 рухомій одиниці 4 ось
права сторона. Оглядом локомотивною бригадою вагону №
Загальна затримка
57574204 встановлено не відпускання гальм. Після поїзда на 2 год. 05 хв.
відключення гальм поїзд відправився о 12 год. 57 хв. з
затримкою на 22 хв. Далі поїзд зупинився о 13 год. 37 хв. на

1-0-0
Інцидент

ст. Нові Санжари за показаннями пристрою КТСМ «Тривога
0». Оглядом працівника ВЧД встановлено остаточний
нагрів. Поїзд відправився о 13 год. 57 хв. О 14 год. 55 хв.
поїзд зупинився на ст. Полтава-Південна для контрольного
огляду працівників ВЧД. Оглядом виявлено навари на
колісних парах та заявлено викидання вагона. Після
викидання вагона поїзд відправився о 16 год. 15 хв.

15

16

17

18

19

09.10.2017
02:19

Південна залізниця,
полтавська дирекція
залізничних
перевезень, перегін б/п Машиніст поїзда № 64, допустив наїзд на пішохода на 240237 км. –
му км.пк 8.
Мелашенково, на 240
км + 800 м сполучення
Ромодан-б/п 237 км

Регіональна філія
Поїзд № 4855 (ЧМЕ3 №5565 ТЧ-5 ім. Т. Шевченка)
09.10.2017
Одеська залізниця, ДН- застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
08:10
1 Одеса
на велику рогату худобу (корова), з наїздом.
Південно – Західна
залізниця
Жмеринська
09.10.2017
дирекція залізничних
08:23
перевезень. На
1086км ПК 10
Станція Тюшки.
Південно – Західна
залізниця, перегін
09.10.2017
Запоріжжя – Каменське
12:34
– Сухачівка, 160км пк10
Південно-Західна
09.10.2017
залізниця
14:44
Козятинська
дирекція

Поїзд №130 сполученням Ужгород-Київ локомотив ЧС-4
№208, по станції Тюшки на вихідних стрілках здійснив
наїзд на сторонню особу, зупинився на нейтральній вставці
8год.23хв. відправився 8год. 51 хв.

Поїзд №732 ЕКр1 -1 ТЧ-90 сполученням Київ – Запоріжжя.
смертельно травмував стороннього чоловіка. Відправився о
12:42. (поступив на дорогу +00:05).
Поїзд №2257 індекс (2000 814 3704) ВЛ-80к №572, вага –
5966 ум.д. 69, смертельно травмовано стороннього чоловіка
(приблизно 30р.). Відправився поїзд №2257 зі ст. Славута о
14 год. 52 хв

Загальна затримка
склала 54 хв.
Травмовано
сторонню особу.

1-0-1
Аварія

Затримка поїзда №
4855 склала 17 хв
Зігнуто важіль
підриву автозчепу та
поручень для
підйому на
локомотив

1-0-0
Інше

Затримка поїзда 00
год. 28 хв.
Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0
Аварія

Загальна затримка
поїзда 00 год. 12 хв.
Смертельно
травмовано
сторонню особу
Загальна затримка
поїзда 00 год. 8 хв.
Смертельно
травмовано

1-1-0
Аварія

1-1-0
Аварія

залізничних
перевезень ст.
Славута-1
20

Південно – Західна
Машиніст поїзда 720 EG 675 Київ-Харків смертельно
09.10.2017
залізниця . ДН- 1
травмував стороннього чоловіка. Викликана швидка та
19:06
Перегін Переяславськаполіція.
Яготин на 78 км пк 1.

21

09.10.2017
19:50

22

09.10.2017
19:53

23

09.10.2017
20:45

24

10.10.2017
02:53

25

10.10.2017

сторонню особу
Загальна затримка
поїзда 00 год. 16 хв.
Смертельно
травмовано
сторонню особу

Поїзд № 2280 (ДЕ1 №031) на переїзді 970 км ПК10
допущено ДТП з причепом трактора Т150. Тракторист при
Регіональна філія
справно діючій світловій та звуковій сигналізації та
Донецька залізниця,
Постраждалі відсутні
зачиненим шлагбаумом виїхав на переїзд, де в нього
ДН-2 Лиман
зупинився двигун. Травмованих та вини залізниці немає.
Пошкоджено причеп – деформація рами, відірвано вісь.
Машиніст поїзду № 3181, (ВЛ80т 1280 ТЧ-7 Знам’янка ,
Затримано поїзди: №
4036 т, 212 осей, 53 вагонів) при швидкості 60 км/год
3181 на 22 хв., №
Регіональна філія
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
3201 на 22 хв
Одеська залізниця,
стороннього чоловіка , який вискочив з кущів на непарну
Смертельно
Знам’янська дирекція колію на 317 км пк 4–5 за 15 метрів до локомотива з
травмовано
наїздом. Працівники швидкої медичної допомоги виїжджати
сторонню особу
на виклик відмовились .
Загальна затримка
Поїзд № 6359 з на 2
год. 28 хв. По впливу
Поїзд № 6359 Жмеринка – Гречани (ЕД9м №100) прибув з затримано поїзда: №
Регіональна філія
запізненням на 1 год. 18 хв. (відправився зі ст. Жмеринка з 6345 на 2 год. 40 хв.
Південно-Західна
запізненням на 46 хв.) та через несправність зчепу о 20.57
(пересадка
залізниця, ДН-3
запросив допоміжний локомотив. Допоміжний локомотив пасажирів), № 6331
Жмеринка
2М62 №1049А надано зі ст. Гречани.
на 1 год. 53 хв.
(пересадка
пасажирів), № 6358
на 2 год. 08 хв.
Загальна затримка
Регіональна філія
Поїзд № 8851 (ЧМЕ3 №1977) зупинився через несправність
Поїзда № 8851 на 02
Одеська залізниця, ДН- локомотива (зупинився двигун). О 3.20 надав заявку на
год. 33 хв. По впливу
2 ім. Т. Шевченко на допоміжний локомотив. Допоміжний локомотив ЧМЕ3
затримано поїзд №
990 км ПК5
№7391 ТЧМ-5 Гнатко надано із ст. ім. Т. Шевченко.
6402 на 00 год. 44 хв.
Придніпровська
Поїзд №6843 Пологи – Бердянськ (ЧМЕ3Т №4713 ТЧ-4
Затримано поїзд

1-1-0
Аварія

1-0-0
ДТП на
залізничному
переїзді

1-1-0
Аварія

1-0-0
Інцидент

1-0-0
Інцидент
1-0-0

14:35

26

27

28

29

залізниця, ДН-3
Запоріжжя, ст.
Кирилівка.

10.10.2017
17:05

Донецька залізниця,
ДН-2 Лиман, ст.
Сіль.

10.10.2017
21:34

Південно-Західна
залізниця, ДН- 1 Ст
Спартак

11.10.2017
02:20

11.10.2017
16:40

Південно-Західна
залізниця,
Жмеринська
дирекція залізничних
перевезень. На
1036км ПК9,
Ст.Голендри
Південно – Західна
залізниця
Жмеринська
дирекція залізничних
перевезень. Станція
Вінниця, 1078 км пк

Пологи) зупинився на станції через несправність
локомотиву (несправність гідромеханічного редуктора), з
вимогою о 15.12 допоміжного локомотива. О 17.01 поїзд
№6843, після зміни локомотиву на ЧМЕ3Т №3273 ТЧ-4
Пологи, відправлено за призначенням.
Зіткнення тепловозу ЧМЕ3 №1267 ТЧ-2 Слов’янськ, ТЧ-2
Слов’янськ, що слідував по ІІ головній колії ст. Сіль
поїзним порядком по вірно приготовленому маршруту з
маневровим составом із 7 навантажених вагонів (вантаж
сіль) з тепловозом ЧМЕ3 №5155 ТЧ-2 Слов’янськ, що
слідував по 4 приймально-відправнії колії маневровим
порядком та прослідував забороняюче показання сигналу
Ч4, с послідуючим взрізом СП №23, та виїздом на ІІ головну
колію ст. Сіль. Внаслідок зіткнення тепловоз ЧМЕ3 №1267
зійшов з рейок всіма колісними парами, перший вагон в
маневровому составі №62646922 зійшов одним візком.
Габарит порушений в бік І та 3 колії ст. Сіль. Згідно
повідомлення ДС Сіль надано наказ на виставлення та
відправлення відновного ВП-1 Лиман (наказ №57 17 год. 50
хв.)

№6843 на 02 год. 24
хв.

Інцидент

Постраждалі
відсутні. Затримано
поїзди: № 6239 на 57
хв., № 6076 на 1 год.
58 хв., № 6240 на 1
год. 23 хв. № 6227 на
2 год.

1-0-0
Аварія

Поїзда № 235 Харків-Ужгород ЧС 4 064 ТЧМ на 71 км пк 3
смертельно травмував стороннього чоловіка. Викликана
швидка та поліція.

Поїзд затримано на
00 год. 22 хв
Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0
Аварія

Поїзд №.84 сполученням Одеса-Ковель локомотив ТЧ-1 ЧС8 193 по ст.Голендри примінив екстрене гальмування для
попередження наїзду на людину, наїзду уникнути не
вдалось. Сторонню особу забрали в вагон №7 до ст.Козятин
для надання допомоги

Поїзд затримано на
00 год. 14 хв
Травмовано
сторонню особу

1-0-1
Аварія

Поїзд №6307 сполученням Козятин – Жмеринка ЕР-9м
№540 РПЧ-8 Фастів прийняв екстрене гальмування по ст.
Вінниця для попередження наїзду на людину. Зупинився на
1078 км пк 7 о 16:34 відправився +10 хвилин. Людина жива,
жіноча стать забрали в другу міську лікарню. Особа
встановлюється.

Травмувано
сторонню особу.
Поїзд № 6307
затримано на 10 хв.

1-0-1
Аварія
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Одеська залізниця
станція Роздільна 1
на 1438 км пк 1

11.10.2017
18:12

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
ст. Ценжів

12.10.2017
05:23

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Межерічі

33

12.10.2017
09:33

34

12.10.2017
17:12

35

12.10.2017
19:52

1

06.10.2017
15:30

Поїзд №4851 тепловоз ЧМЕ3 № 4209 застосував екстрене
гальмування щоб уникнути наїзд на людину. Наїзду
запобігти не вдалося, травмована жінка доставлена у
лікарню.
Поїзд №133 Івано-Франківськ – Миколаїв (2М62У
№099Б/290Б ТЧ-1, М62 №1603 ТЧ-1, 17 класних вагонів,
992т) запросив допоміжний локомотив через несправність
локомотива №099Б/290Б (пробій газів у водяну систему).
Допоміжний локомотив надано зі станції Долина №4302
(М62У №157А/183А ТЧ-1). Затримки інших поїздів немає.
Поїзд № 3506 (ВЛ11М №117) при відправлені поїзда
спрацювали гальма. Оглядом локомотивною бригадою
виявлено у хвостовому вагоні № 95542577 був відкритий
кінцевий кран сторонніми особами. Після усунення причини
поїзд відправився з затримкою на 40 хв. Повідомлено:
поліція, СБУ.
Поїзд № 107 ВЛ-40 У №11341 в складі 16 вагонів
сполученням Одеса-Ужгород травмував сторонню особу
колії (мужчина) .Затримка поїзда склала 7 хв. Викликано
карету швидкої допомоги

Травмувано
сторонню особу

1-0-1
Аварія

Поїзд №133
відправився з
затримкою на 02 год.
12 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда
№ 3506 на 40хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Потерпілого
доставлено в 1-шу
міську лікарню по
вул. Топольна
Потерпілого
Поїзд №8552 (дефектоскоп) ел-віз ВЛ 10 №1484 ТЧМ
Львівська залізниця
доставлено в
Кулеба травмував сторонню особу колії (мужчину).
Ст. Миколаїв
Миколаївську міську
Викликано карету швидкої допомоги .
лікарню.
Поїзд №706 сполученням Перемишль – Київ (HRCS2
Регіональна філія
№004) зупинився на 41км ПК1 (в межах станції) через обрив Затримані поїзди: №
«Львівська
контактної мережі та пошкодження 3 струмоприймачів. 706 на 01 год. 54 хв.,
залізниця», ДН-3
Після усунення несправності о 21.46 поїзд відправився за №132 більше 2 год.
Рівне станція Броди
призначенням.
Морський та річковий транспорт
Надзвичайна
Обставини виникнення надзвичайної ситуації (події): до
ситуація (подія)
ОКЦ ГУ ДСНС України у Херсонській області надійшла
виникла: м. Херсон, інформація про те, що у річці Дніпро на відстані близько 50
Судно затонуло
Дніпровський р-н., р. метрів берегу, за адресою м. Херсон вул. Перекопська, 180г,
повністю
Дніпро, біля
біля підприємства ПП «Старченко» під час переправки
підприємства ПП
відсіву потонув човен (моломірний човен), одна особа
«Старченко».
врятувалась, друга потонула. Інформація про постраждалих:
Львівська залізниця
Ст.Підзамче 1-ша
пасажирська колія

1-0-1
Аварія
1-0-1
Аварія
1-0-0
Втручання в
діяльність

1-1-0 До відома

2

08.10.2017
07:30

Бердянська філія ДП
«АМПУ»

3

11.10.2017
02:43

6 км р.Дунай, гірло
Бистре

4

5

11.10.2017
10:40

11.10.2017
14:10

Причал № 8
Морський порт
«Южний»

Акваторія
Маріупольського
морського порту

загальна кількість 2 особи, з них: травмованих 1 особа,
загиблих 1 особа. До проведення рятувальних (пошукових)
робіт залучено: на ранок 07.10.2017 року планується
залучення водолазної групи АРЗСП ГУ ДСНС.
До порту здійснило незапланований захід судно Chelsea-4,
ІМО № 9386146 (прапор – Мальта, екіпаж – 16 осіб, вантаж
– російське вугілля), із трупом старшого механіка на борту.
Старший механік був громадянином України, помер
протягом слідування судна із порта Азов (Російська
Федерація) до порту Туреччини.
Рибалка випав з лодки протягом промислу річкою,
самотужки дістався до берегу, був знайдений ПРК 03 у стані
переохолодження. Вжити дії з першої допомоги та о 04.05
його було передано до швидкої на морському вокзалі
п.Вилково.
О 10 год. 40 хв. 11.10.2017 т/х «CONQUISTADOR» IMO №
9724635, прапор – Мальта, судновласник – CORYSIA
OWNING COMPANY з лоцманом на борту, в процесі
перешвартування форштевнем наніс пошкодження причалу
№ 8 морського порту «Южний» на позначках «260 – 280».
Від позначки «260» до позначки «270» зруйновано колесовідбійник та зірвано кранець. На борту судна перебувають
23 члена екіпажу. Їх стан задовільний. Агентуюча компанія
«PORTINVEST». Поточні погодні умови: вітер SSW = 3 м/с,
видимість - 10 миль, висота хвиль – 0,20 м

Член екіпажу судна
загинув

1-1-0 До відома
(не резедент)

Постраждав рибалка

1-0-1
До відома

Жертв та
постраждалих,
забруднення
навколишнього
середовища немає.
Пошкоджень засобів
навігаційного
обладнання немає.

1-0-0
Інцидент
(Не резедент)

Розлив
О 14 год. 00 хв. 11.10.2017 в акваторії Маріупольського
нафтопродуктів
морського порту було виявлено розлив нафтопродуктів
площею приблизно до
площею приблизно до 100 м2. Загальні осередки
100 м2. Потерпілих та
забруднення було ліквідовано силами нафтосміттєзбирача
впливу на роботу
«НМС-69», у важкодоступних ділянках застосовано сорбент.
інших галузей
Остаточна ліквідація забруднення триває. Ймовірне джерело
господарської
забруднення – т/х «Стевія» (прапор – Монголія)
діяльності немає.

Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

1-0-0 До відома

