Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 08.09.2017 по 15.09.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
8
0
10
1
18
1

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
0
0
Не ліцензований
1
0
Втручання
1
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
4
0
3
0
1
0
8
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних
Загинуло
подій
0
0
0
0
0
0

Травмовано
14
9
23
Травмовано
0
5
0
5
Травмовано
0
1
0
1
Травмовано
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

3

Катастрофи
Аварії
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
4
2
10
0
14
2

Травмовано
0
1
0
1

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

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Травмовано

5

0

0

2

0

3

0
1
8

0
0
0

0
0
3

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Автомобільний транспорт

1

2

Водій вантажного автомобіля КамАЗ-45142 не врахував
На 142 км автодороги
дорожньої обстановки, не вибрав безпечної дистанції та
08.09.2017 Р-05 Городище – Рівне
здійснив попутне зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц
10:45
- Старокостянтинів,
Варіо, водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за
Рівненської області
міжміським маршрутом «Костопіль – Рівне».
На вул.
Водій автобуса Рута-25 ПЕ, здійснюючи перевезення 10
08.09.2017
Чернігівській,
пасажирів за міським маршрутом №10, допустив наїзд на
10:00
в м. Шостка
пішохода, який вийшов на проїжджу частину дороги у
невстановленому місці.
Сумської області

3

08.09.2017
16:45

На 150 км + 20 м а/д М21 Житомир - МогилівПодільський, поблизу с.
Людовка, Вінницької
області

4

08.09.2017
13:35

На вул.
Б. Хмельницького,
у с. Корестова,

Водій вантажного автомобіля ДAФ-95 не впорався з керуванням,
допустив наїзд на колесовідбійник, після чого виїхав на смугу
зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автобусом БогданА092.12, водій якого здійснював перевезення 5 пасажирів за
міжміським маршрутом «Могилів-Подільський - Вінниця».

Водій легкового автомобіля ГАЗель, не впорався з
3 пасажири
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив
легкового
зіткнення з автобусом Рено С-115, водій якого здійснював автомобіля отримали

1-0-3 Не з вини

Волочиського р-ну,
Хмельницької
області

5

08.09.2017
12:10

На 96 км а/д М-21
Житомир –МогилівПодільський,
Вінницької області

Поблизу с. Половинки
Миколаївської
області

6

08.09.2017
20:00

7

На а/д Р-24 Татарів Кам’янець09.09.2017
Подільський
03:26
в смт. Ворохта ІваноФранківської області

8

09.09.2017
07:15

На вул. І. Підкови
в м. Чернівці

9

09.09.2017
13:55

На вул. Заболотного
в м. Києві

10

10.09.2017
19:50

На вул. Горького
в м. Харкові

11

10.09.2017
11:54

На вул. Живовій
в м. Тернополі

перевезення 10 пасажирів за
маршрутом «Волочинськ – Іванівці»

внутрішньообласним

Водій автобуса Бодан-А091.01, рухаючись без пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним
маршрутом
«Комунарівка - Вінниця», не переконавшись в
безпечності, здійснив маневр розвороту та допустив
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-21093, водій якого
рухався в зворотньому напрямку.
Водій невстановленого вантажного автомобіля, який рухався
у напрямку м. Одеса та вийшов на обгін в умовах обмеженої
оглядовості, спровокував зіткнення автомобілів Рено- Кенго,
Шкода Октавія та автобусу Мерседес-Бенц-Спринтер, водій
якого здійснював перевезення 7 пасажирів за маршрутом
«м. Миколаїв – м. Одеса».
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-310,
здійснюючи
нерегулярні перевезення 20 пасажирів за маршрутом
«Львів - Верховина», внаслідок розриву задньої
покришки не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де
допустив перекидання автобуса.
Водій автобуса Богдан-А069, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 41 «вул. Перемоги – вул.
Калинівська», не переконавшись в безпеці руху допустив
зіткнення з велосипедистом.
Водій автобуса Мерседес-Бенц-313 СДІ, здійснюючи
перевезення 19 пасажирів за регулярним маршрутом «Київ –
Миронівка» скоїв наїзд на велосипедиста, який раптово
виїхав на проїжджу частину дороги.
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2111 не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом БАЗ-А079, водій якого здійснював перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 78.
Водій автобуса I-ВAН-A0702 44, здійснюючи перевезення
9 пасажирів за маршрутом «Тернопіль - Підгайці», не
надав переваги у русі та здійснив зіткнення з
тролейбусом ШКОДА-14ТР, водій якого здійснював
перевезення 23 пасажирів за маршрутом № 5.

травми

Водій легкового
автомобіля та його
пасажир отримали
травми

1-0-2 З вини

Водій легкового
автомобіля ШкодаОктавія та його 2
пасажири отримали
травми

1-0-3 Не з вини

4 пасажири
автобуса отримали
травми

1-0-4 З вини

Велосипедист
отримав травми

1-0-1 З вини

Велосипедист від
отриманих травм
загинув

1-1-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

12

11.09.2017
08:38

13

11.09.2017
09:00

Шляхопровід по
бульвару Вацлава
Гавела
в м. Києві
На пр-ті Свободи
в м. Кременчук,
Полтавської
області

Водій автобуса БОГДАН-А092.02, здійснюючи перевезення
18 пасажирів за міським автобусним маршрутом № 569,
скоїв наїзд на пішохода, що перебігав дорогу в
невстановленому місці.

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Водій автобуса Мерседес-Бенц, здійснюючи перевезення
9 пасажирів за міським маршрутом № 15 скоїв наїзд на
пішохода в зоні дії пішохідного переходу.

Пішохід отримав
травми

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

5 пасажирів
мікроавтобусу
МЕРСЕДЕС-БЕНЦВІТО

1-0-5 Не
ліцензований

Водій вантажного автомобіля ГАЗ-3302, не впорався з
керуванням та скоїв попутне зіткнення з автобусом
ВOЛЬВО-B10.400, водій якого виконував перевезення
17 пасажирів за міським маршрутом № 40 е
«Керамікотрубний завод – ст. м. «Центральний ринок» та
здійснював посадку-висадку пасажирів на зупинці
загального користування.
Водій легкового автомобіля ХЮНДАЙ СОНАТА, уникаючи
зіткнення з легковим автомобілем ДЕУ-ЛАНОС, водій якого
різко загальмував, виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив лобове зіткнення з мікроавтобусом МЕРСЕДЕСБЕНЦ-ВІТО, не ліцензований, водій якого здійснював
перевезення 5 пасажирів.

14

11.09.2017
12:30

На вул. Великій
Панасівській,
в м. Харкові

15

12.09.2017
09:20

На вул. Танкопія,
в м. Харкові

12.09.2017
з 12:00
до 14:30

На ділянці
автомобільної дороги
Т-10-13 Фастів –
Кожанка - Фурси, км
31+150 – км 31+370
в с. Великополовецьке
Сквирського району
Київської області

На ділянці автомобільної дороги Т-10-13 перекрито рух
автотранспорту в зв’язку з проведенням місцевими
мешканцями протестної акції (рухаються по наземним
пішохідним переходам), з вимогою вирішення питання
заборони руху через село великовагового транспорту, що
перевозить сільгосппродукцію, який також часто перевищує
швидкість руху, дозволену по населеному.

На вул. Іллінської
в м. Сумах

Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 21
пасажира за міським маршрутом № 19, не впорався з
керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та
допустив наїзд на перешкоду (паркан).

16

17

18

13.09.2017
08:00

14.09.2017
11:14

На вул. Протасевича
у м. Тернополі

Водій легкового автомобіля Фольксваген–Кадді, не
дотримавшись безпечної дистанції та швидкості руху,
здійснив попутне зіткнення з автобусом БОГДАН,) водій
якого здійснював перевезення 5 пасажирів за міським

1-0-0 Втручання в
діяльність

1 пасажир отримав
травми, після
надання першої
допомоги
відпущений додому
Постраждалі
відсутні

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

19

14.09.2017
09:00

На перехресті шосе
Залізного та
вул. Космічної
у м. Дніпрі
На вул.
Грушевського,
у м. Житомирі

20

14.09.2017
17:50

1

07.09.2017
18:06

Територія ДЕПО на
вулиці Довженка,
в м. Києві

2

08.09.2017
10:06

На перехресті
вулиць
Старовокзальної –
Жилянської,
в м. Києві

3

09.09.2017
13:30

На вул. Героїв
Праці,
в м. Харкові

4

10.09.2017
11:54

На вул. Живовій,
в м. Тернополі

маршрутом «№11».
Водій
автобуса
Фольксваген-ЛТ-28,
здійснюючи
6 осіб отримали
перевезення 12 пасажирів міським маршрутом № 124, не
травми
впорався з керуванням та допустив попутне зіткнення зі
стоячим на зупинці загального користування автобусом
Рута, водій якого здійснював перевезення 13 пасажирів за
міським маршрутом № 101
Водій автобуса Рута-20, здійснюючи перевезення
8 пасажирів за приміським внутрішньообласним
Постраждалі
маршрутом №106 «Барашівка-Житомир», не дотримав
відсутні
безпечної дистанції та швидкості руху здійснив попутне
зіткнення з легковим автомобілем Мазда-Х-5
Міський електричний транспорт
Під час відстою на території Тролейбусного депо, з
невідомих причин відбулось загорання тролейбуса МАЗПостраждалі відсутні
103Т, (тролейбус не експлуатувався, розукомплектований
без штанг струмоприймачів).
Під час здійснення перевезень 38 пасажирів за міським
маршруту №3 «Станція Кільцева дорога – станція
Старовокзальна», трамваєм К1 Татра-Юг-СМЕ, по
проходженні кривої ділянки дороги, стався схід з рельс
Постраждалі
другої колісної пари 2-го вагону сцепки (зі слів водія схід
відсутні
вагону стався через відкидання від коліс невідомого
легкового автомобіля що рухався поряд з трамваєм у
попутному напрямку стороннього предмету (металічної
полоси).
Водій легкового автомобіля МІТСУБІШІ, не надав переваги
в русі та скоїв зіткнення з трамваєм TАТРA-Т3, водій якого
Постраждалі відсутні
здійснював перевезення 3 пасажирів за міським маршрутом
№ 27.
Водій автобуса I-ВAН-A0702 44, здійснюючи перевезення 9
пасажирів за маршрутом «Тернопіль - Підгайці», не надав
Постраждалі
переваги у русі та здійснив зіткнення з тролейбусом
відсутні.
ШКОДА-14ТР, водій якого здійснював перевезення 23
пасажирів за маршрутом № 5.

1-0-6 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Загорання

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

5

11.09.2017
08:50

На вул. Пастера
в м. Одесі

6

12.09.2017
10:05

На перехресті
м-н Визволення –
вул. Перемоги
в м. Житомирі

7

13.09.2017
17:50

8

1

14.09.2017
17:50

08.09.2017
06:18

Водій трамвая Татра-Т-3, здійснюючи перевезення 16
пасажирів за міським маршрутом № 28, скоїв наїзд на
пішохода, який перетинав відокремлене трамвайне полотно
в невстановленому місці.

Під час руху тролейбуса ПМЗ-Т1, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за маршрутом № 10 «Богунія –
Хімволокно», відбувся злам та відрив струмоприймача,
який впав на дах легкового автомобіля Опель-Астра.
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Кадді, не
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив
На майдані Згоди
дотичне зіткнення з тролейбусом ЗиУ-9, водій якого
в м. Житомирі
здійснював перевезення 30 пасажирів за міським
маршрутом № 3.
На перехресті
Водій тролейбуса TРОЛЗА, здійснюючи перевезення 10
проспекту Льва
пасажирів за міським маршрутом № 20 «ст. м.
Ландау та вул. Івана Московський проспект – 602 мікрорайон», не
Камишева,
дотримавшись безпечної дистанції та швидкості руху
у м. Харкові
здійснив попутне зіткнення з легковим автомобілем
Рено-Логан,
водій
якого
застосував
екстренне
гальмування перед пішохідним переходом.
Залізничний транспорт
Поїзд №1623 (ВЛ80т №706 ТЧ-3 Козятин, ТЧМ-1 ЛьвівЗах.) в складі 54 навантажених вагона, 5030т, зупинився за
показанням пристрою АСДК-Б «Тривога-2» у 18 з голови
поїзда вагоні №63666580, 3 вісь, ліва сторона, tбукси +80єС,
tступиці +96єС. Після проведеного огляду локомотивною
бригадою о 06.45 заявлено про необхідність відчеплення
вагона та зміни локомотивної бригади. Вагон відчеплений
Львівська залізниця,
на ст. Кам’яниця-Волинська о 08.10. При огляді вагону
ДН-3 Рівне, ст.
працівниками ВЧДЕ-8 виявлено: мастило з домішками
Кам’яниця-Волинська.
металевої стружки, викид мастила на диск колеса із
лабіринтного ущільнення. Вагон №63666580: Побудова –
31.01.2007 ВРЗ Стрий (клеймо 124); ДР – 03.05.2016 ВЧДР
Нижньодніпровськ-Вузол Придніпровська зал. (клеймо
456); ТР-1 – 23.05.2017 ВЧДЕ Батуринська Придніпровська
зал. (клеймо 4186), ремонт по коду 615 – тріщина-злом
верхнього-вертикального листа поперечної балки рами. Вісь

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні
1-0-0 З вини

Поїзд відправлено
після зміни бригади
та обгону поїздом
№705 Київ – Львів –
Перемишль о 09.48.
Загальна затримка
поїзда №1623 склала
+03год. 30хв.

Інцидент
1-0-0

№060-9280-86,
повна
Нижньодніпровськ-Вузол.

2

08.09.2017
06:20

3

08.09.2017
16:20

4

09.09.2017
05:37

5

08.09.2017
22:22

6

09.09.2017
з 09:40
по 11:47

Придніпровська
залізниця, ДН-2
Кривий Ріг, 77 км
перегону Приворот –
Пічугіно
(одноколійний
перегін).

ревізія

05.2016

ВЧДР

Поїзд №3301 (ВЛ11м №160 ТЧ-3 Мелітополь, ТЧ-2 Кривий
Ріг). Машиніст застосував екстрене гальмування складу
поїзда та зупинився на перегоні через провисання
контактного дроту. Також заявив що, у контактні мережі
зникла напруга та контактній дріт лежить на вагонах.
Несправність усунуто о 07.39.

Поїздом № 6352 Ларга – Гречани (ДР1А №253, склад 3
вагона) на регульованому переїзді 255км ПК2 без чергового
(ІV категорії), при справно працюючій світловій та звуковій
сигналізації, допущено зіткнення з вантажним автомобілем
Південно-Західна
марки «Renault Trucks». Водій автомобіля виїхав на переїзд
залізниця, ДН-3
при заборонних показаннях переїзної сигналізації.
Жмеринка, перегін
Травмованих немає. Вини залізниці у випадку ДТП не
Ларга – Кам’янець- вбачається. Унаслідок зіткнення машиніст поїзда заявив
Подільський255км пк2. допоміжний локомотив, який надано зі ст. Кам’янецьПодільський. Допоміжний локомотив, 2М62 №0067Б/0256А,
прибув під склад поїзда о 18.05. З місця події поїзд
відправлено о 20.55 з допоміжним локомотивом. На ст.
Гречани поїзд прибув 09.09.2017 об 00.02.
Поїзд № 251 сполученням Дніпро-Одесса (тепловоз 2Т10УТ
Одеська залізниця, ДН№0061) прийнято на станцію за неправильно підготовленим
4 Херсон, ст. Херсон.
маршрутом: замість колії №І, поїзд прийнято на колію №9.
За повідомленням складача поїздів черговому по станції з
групи вагонів, яку виставлено з під’їзної колії о 22.05 на
відправлення,
сторонні
особи
скидають
вугілля.
Працівниками поліції нічого не виявлено. Поїзд № 1601
Придніпровська
(ВЛ11М/6 №484 ТЧ-3 Мелітополь, ст. формування –
залізниця, ДН-1
Ароматна) о 03.45 прибув на ст. Синельникове 1. Поїзд
Дніпро, ст. Ароматна.
пред’явлено до комерційного огляду. У вагонах №
53017158, № 56120637, № 53723425, № 56339732, №
56952070 виявлено заглиблення, складено акти. Відправлено
поїзд № 1601 о 04.15.
Регіональна філія
Поїзд №2265 (2ТЕ10М №2653) зупинився на 139км ПК2
«Одеська залізниця», через спрацювання автогальм у 41 з голови поїзда вагоні
ДН-4 Херсон, перегін №95617973 (ДР 478 ВЧДР Запоріжжя-Ліве, 23.01.2015, ПР

Затримано поїзди:
№3301 на 02:02;
№6538 Кривий РігГоловний – Дніпро
на 01:52.

Інцидент
1-0-0

Затримка поїзда
склала 04 год. 22 хв.

ДТП на
залізничному
переїзді 1-0-0

Затримка поїзда
склала 43 хв.

Інцидент
1-0-0

Затримка поїзда
склала 30 хв.

Втручання в
діяльність
1-0-0

Поїзд №2265
затримано на 2 год.
07 хв.

Інцидент
1-0-0

Новий-Буг –
Новополтавка

7

8

9

10

11

12

10.09.2017
06:53

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Самбір – Дубляни.
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Красний Лиман.
перегін Шидловська Слов’янськ

543 ВЧД Основа, 14.07.2017 "549" несправність вантажнорозвантажувальних механізмів). Причина: вивільнення
магістральної труби з різьбової частини трійника гальмової
магістралі через злам контргайки.
Поїзд №50 Київ – Трускавець (ЧС2 №647), на 53 км ПК 8
здійснив наїзд на велику свійську тварину. Повідомлено
поліція, ВОХР.

Поїзд №3045 (2ЄЛ4 №001) на 1028км ПК1, зупиночна
платформа «Прилужний-2», травмував дитину (хлопчика)
10.09.2017
віком близько 10-11 років. Дитину госпіталізовано у
20.15
Слов’янську місцеву лікарню, попередній діагноз відкрита
черепно мозкова травма.
Поїзд № 2981 (ВЛ80т №1075, ТЧ-6 Кременчук), прибув о
Одеська залізниця, ДН11.09.2017
16.09 з затримкою на 1 год. 05 хв. На ст. Павлиш заявлено
3 Знам’янка,
16:09
контрольну пробу автогальм. Поїзд № 2981 відправлено зі
ст. Павлиш
станції без зміни локомотива.

11.09.2017
18:15

Придніпровська
залізниця, ст.
Запоріжжя 1.

На виносному пульт-табло чергового по станції
сигналізують хибну зайнятість ізольовані ділянки «НЗ» та
«ЧК», перегони Запоріжжя 1 – Запоріжжя 2 та Запоріжжя 1
– Передатна, стрілочні переводи №1/3 та №5 не мають
контролю положення. Рух поїздів здійснюється за
реєстрованими наказами. Повідомлено: ШЧ-11, ПЧ-5.
Причина: порив кабеля СЦБ. Відновлено о 22.45.

Поїзд № 6361 Здолбунів-Ковель (ВЛ80 №1866 ТЧ-1, ТЧМ14) прибув на станцію о 22.09 з запізненням на 51 хв. О
11.09.2017 Львівська залізниця, 23.00 машиніст замовив допоміжний локомотив через
22:09
ДН-3 Рівне, ст. Голоби несправність електровоза. Надано допоміжний локомотив
ВЛ80 №105, ТЧМ-14 Ушкань ТЧ-14. Поїзд № 6361
відправлено за призначенням.
11.09.2017
Одеська залізниця,
Поїзд № 2289 (ВЛ80т №1801 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на

Затримано поїзда:
№50 на 30 хв; №6131
на 30 хв.

Інше
1-0-0

Травмовано
сторонню особу

Аварія
1-0-1

Загальна затримка
поїзда склала 9 год.
03 хв.

Інцидент
1-0-0

Затримано поїзди: №
735 на 05 хв., № 471
на 06 хв., № 70 на 10
хв., № 6524 на 11 хв.,
№ 6910 на 19 хв., №
191 на 22 хв., № 6852
на 24 хв., № 6528 на
32 хв., № 6527 на 35
хв., № 3004 на 1 год.
23 хв., № 8502 на 1
год. 44 хв., № 607 на
55 хв., № 2163 на 2
год. 30 хв., № 4301 на
3 год. 18 хв.

Інцидент
1-0-0

Затримка поїзда
склала 3 год. 09 хв.

Інцидент
1-0-0

Затримка поїзда №

Втручання в

22:53

13

11.09.2017
19:50

14

12.09.2017
09:47

15

12.09.2017
14:09

16

12.09.2017
з 19:25
по 20:27

17

12.09.2017
20:53

ДН-3 Знам’янка ст.
Щаслива

колії №І станції через спрацювання автогальм на перегоні 2289 склала 1 год. 19
Зелена – Щаслива. Огляд поїзда працівником ВЧДЕ-7. У
хв.
хвостовій частині поїзда помічено сторонніх осіб, які згодом
зникли. Повідомлено: НОР, поліція
Дизель-поїздом №6414 сполученням «Ходорів – ІваноРегіональної філії
Франківськ», смертельно травмовано стороннього юнака,
«Львівська залізниця»,
Смертельно
який вийшов на залізничну колію. Локомотивною бригадою
перегін Ямниця –
травмовано
поїзда подавалися звукові сигнали підвищеної гучності та
Івано-Франківськ,
сторонню особу
було застосовано екстрене гальмування, але наїзду
138км ПК6
уникнути не вдалося.
Регіональної філії
Пасажирським поїздом №142 сполученням «Львів – Київ»
«Південно-Західна
Смертельно
смертельно травмовано стороннього чоловіка. Незважаючи
залізниця», перегін
травмовано
на застосування екстреного гальмування, наїзду уникнути
Немішаєве,– Буча,
сторонню особу
не вдалося.
37км ПК1
Поїзд №3017 (2ТЄ116 №942/849, 3757т, 164 вісі)
відправився зі ст. Арциз о 13.50 та зупинився о 14.09 на 9км
Регіональна філія
Поїзд №3017
пк1, по доповіді машиніста поїзд слідувати далі не може в
«Одеська залізниця»,
відправився о 15.56 з
зв’язку з несправністю локомотива. Поїзд затягнутий на ст.
ДН-1 Одеса, перегін
затримкою на 02 год.
Арциз о 14.40 та о 15.10 наданий локомотив 2ТЄ116
Арциз – Давлет-Агач.
06 хв.
№735/900. Поїзд №3017 відправився о 15.56 з затримкою на
02год. 06хв.
Черговий по вокзалу отримав інформацію від чергового по
управлінню національної поліції м. Івано-Франківськ про
Регіональна філія
мінування вокзалу станції. З будівлі вокзалу евакуйовано
Затримки поїздів
«Львівська залізниця», пасажирів, працівників вокзалу. Повідомлено: поліція,
немає
ДН-4 Івано-Франківськ ДСНС, швидка медична допомога, СБУ. Працівниками
піротехнічної служби, під час огляду будівлі, вибухових
пристроїв не виявлено. О 20.27 відновлено роботу вокзалу..
Поїзд № 2728 (2ТЕ-116 №1062 ТЧ-4, 4806 т, 212 осей)
зупинився на 2 км ПК8 перегону через несправність
Загальна затримка
Регіональна філія
локомотива (заглохла секція «А»). Вдруге поїзд зупинився
поїзда № 2728
«Придніпровська
на ст. Ростуща о 21.30 через несправність локомотива склала 3 год. 02 хв.
залізниця», ДН-3
(заглохла секція «А»). Відправлено о 21.39. Втретє поїзд По впливу затримано
Запоріжжя, перегін
зупинився на ст. Лежине о 21.55 через несправність поїзди: № 607 на 19
Запоріжжя 1 –
локомотива (немає охолодження циркуляції води у секції хв., № 6852 на 15 хв.,
Передатна
«А»).
Машиніст
заявив
допоміжний
локомотив.
№ 6910 на 03 хв.
Допоміжний локомотив (2ТЕ-116 №1172А/1173Б ТЧ-4)

діяльність
1-0-0

Аварія
1-1-0

Аварія
1-1-0

Інцидент
1-0-0

Втручання в
діяльність
1-0-0

Інцидент
1-0-0

18

12.09.2017
20:54

19

13.09.2017
00:48
14.09.2017
13:00

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Божедарівка – роз’їзд
Полівський.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
перегін КиївДеміївський – КиївПасажирський
Південна залізниця,
ДН-5 Куп’янськ,
станція Приколотне

20

14.09.2017,
17:15
21

22

14.09.2017
22:51

Одеська залізниця,
ДН-4 Херсон, на
станції Каланчак
Одеська залізниця,
ДН-1 Одеса перегін
Бугаз – Кароліна
Бугаз, на 61км ПК5

відправлено зі ст. Пологи. Прибув на ст. Лежине об 00:00.
Відправлено поїзд № 2728 з допоміжним локомотивом
13.09.2017 об 00.37.
Несправності у системі МСДЦ «Каскад», відсутній зв’язок
на перегоні, неможливість зміни напрямку, в тому числі за
Затримано поїзди: №
допомогою кнопок допоміжного режиму. Припинено дію
3001 на 33 хв., № 251
АБ. Причина: невідомі особи на 12 км ПК7 перегону
на 15 хв.
викрали кабель марки МКАБПл7х4+5х2+1, довжиною 7 м.
Повідомлено: НОР, поліція, СБУ.
Поїзд № 115 Харків – Івано-Франківськ (ЧС8 №025) на 852
км ПК8 перегону допустив наїзд на сторонні предмети
(труби), які знаходилися на колії. Візуальним оглядом
локомотив не пошкоджено.

Затримка поїзда
склала 05 хв.

На переїзді 85 км., ст. Приколотне без чергового працівника, По впливу затримано
обладнаного сигналізацією, сталося ДТП з поїздом № 7154
поїзд № 7155 на
сполученням Куп’янськ – Вовчанськ (локомотив ТЕП-70 2 год. 03 хв.; поїзд
№143, 2 вагони). Зіткнення допущено з автомобілем КамАЗ, № 963, час затримки
що здійснював перевезення насіння соняшника Внаслідок
буде уточнено
зіткнення сталося сходження однієї колісної пари тепловозу,
пошкоджено кабіну локомотива, пошкоджено автомобіль
КамАЗ. За медичною допомогою звернулися: працівник
залізниці, пасажир вагону, водій КамАЗа. О 13 год. 57 хв.
надано наказ на виїзд ВП Куп’янськ. Пасажирів поїзду №
7154 пересаджено у приміський автобус і відправлено до м.
Вовчанськ. Локомотив встановлено на рейки о 19 год. 10 хв.
Рух поїздів відновлено о 19 год. 24 хв
Під час проведення маневрової роботи з перестановки 4
Постраждалі
завантажених вагонів (вантаж - пшениця) з колії 7 на колію
відсутні
3 при швидкості 3,2 км/год. допущено сходження одною
колісною парою другого візка тепловоза ЧМЕ3 № 3807, ТЧ8 Миколаїв.
Поїзд №222 сполученням Білгород Дністровський - Київ
Затримка поїзда №
(ВЛ80с №2365) зупинився на знеструмленій ділянці моста
222 + 1 год. 14 хв
61км ПК1-5. О 22.54 запросив допоміжний локомотив.
Після надання допомоги відправився в 00 год. 01хв.
Морський та річковий транспорт

Втручання в
діяльність
1-0-0

Втручання в
діяльність
1-0-0

1-0-3 ДТП на
залізничному
переїзді

Аварія 1-0-0

1-0-0 Інцидент

1

2

3

08.09.2017
17:20

Акваторія морського Катер «BG-712» частково втратив осадку. О 19 год. 25 хв.
порту «Южний»,
08.09.2017 катер «BG - 712» за допомогою несамохідного
район причалу №1. плавкрану «ПлК - 1/16» було піднято на причал №1.

09.09.2017
14:45

414 км р. Дніпро,
Дніпровське
водосховище

14.09.2017
04:58

м. Київ, Русанівська
набережна, 8.

Пошкоджень майна,
травмованих,
забруднення довкілля
немає.

Тип, назва судна: прогулянковий катер «Кромет», прапор –
Україна, довжина судна – 6 м, ширина – 2 м, осадка носом –
0,6 м, осадка кормою – 0,6 м. На борту катера – 4 чоловіка.
Суть, наслідки події: За інформацією, яку отримано
електронною поштою о 16 год. 07 хв. та о 16 год. 20 хв
09.09.2017 від оператора головного центру РІС філії
Пошкоджень,
«Дельта-лоцман»:
потерпілих та
О 14 год. 45 хв. 09.09.2017 катер «Кромет» на 414 км р.
забруднення
Дніпро вийшов за кромку суднового ходу та сів на мілину.
навколишнього
Катер рухався без лоцмана.
середовища немає
О 15 год. 30 хв. 09.09.2017 катер «Кромет» було знято з
мілини за допомогою буксиру «БТ-476».
Погодні умови: вітер східний, північно-східний 6 - 11
м/с, видимість 4-10 км, висота хвилі 70 – 100 см,
температура повітря - +21 – 26 0С.
Несамохідне стоянкове судно «Купидон», що не Охоронець судна 1962
експлуатувалось в зв’язку з проведенням ремонтних робіт, за р.н., госпіталізований
невідомих причин здійнялося полум’ям.
в міську лікарню з
Пожежу локалізовано о 06:09 та ліквідовано о 06:33.
ознаками на гостре
отруєння продуктами
горіння

Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

До відома 1-0-0

До відома 1-0-0

1-0-1 Пожежа
До відома

