Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 20.10.2017 по 27.10.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
11
1
11
3
22
4

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
0
0
Не ліцензований
1
0
Втручання
0
0
ВСЬОГО:
1
0

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
3
0
1
0
0
0
4
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних
Загинуло
подій
0
0
0
0
0
0

Травмовано
7
7
14
Травмовано
0
0
0
0
Травмовано
0
1
0
1
Травмовано
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

1

Інформація до відома
ВСЬОГО

2

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
9
4
7
4

Травмовано
0
3
3

0

0

0

2

0

0

8
17

0
4

0
3

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

1

19.10.2017
17:35

На перехресті
вулиць
Богоявленська та
Генерала Безручка –
Р.Шухевича,
у м. Рівному

2

20.10.2017
17:40

На вул. Гвардійців
Широнінців
у м Харкові

Травмовано

9

0

2

0

0

0

0
2
11

0
0
0

0
0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Фіат-Темпра виїхав на
перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора, не
надав переваги у русі та здійснив зіткнення з легковим
автомобілем Шкода-Октавія, який після зіткнення
продовжив рух та здійснив зіткнення з автобусом БАЗА070.14, водій якого здійснював перевезення 8 пасажирів за
міським маршрутом № 57 «вул. Коновальця – ПМК 100»
Водій легкового автомобіля Чері здійснив виїзд на смугу
зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з легковим
автомобілем Джиилі, який в свою чергу зіткнувся з

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі
відсутні

1-0-0
Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0
Не з вини

3

20.10.2017
17:15

4

20.10.2017
08:30

5

20.10.2017
22:00

6

21.10.2017
15:30

7

22.10.2017
07:05

8

23.10.2017
09:00

9

24.10.2017
07:10

автобусом I-ВAН, водій якого здійснював перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 263 «Інститут
протезування – 602 мікрорайон»
Водій автобуса Богдан-А092.01, здійснюючи перевезення
18 пасажирів
за міським маршрутом № 3,
На вул. Живовій
недотримавшись безпечної дистанції та швидкості руху,
у м. Тернополі
здійснив попутне зіткнення з легковим автомобілем
Пежо-Експерт.
Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи перевезення 5
На вул. С. Бандери, пасажирів за міжміським міжобласним маршрутом
у м. Рівне
«Рівне – Луцьк», на нерегульованому пішохідному
переході здійснив наїзд на пішохода
На вул.
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-313CDI,
здійснюючи
Незалежності,
регулярні перевезення 18 пасажирів за міжміським
в смт. Пулини,
маршрутом «Ємільчине - Київ», допустив наїзд на пішохода,
Житомирська
який попередньо перебуваючи в стані алкогольного
області
сп’яніння лежав на проїзній частині дороги.
Водій автобуса Рута-25-СПГ, здійснюючи перевезення 18
пасажирів за міським маршрутом № 56, від’їжджаючи від
На вул. Іллінська
зупинки громадського користування не надав переваги у
в м.Суми
русі та допустив попутне зіткнення з легковим
автомобілем Фольксваген-Транспортер.
Водій автобуса БАЗ-2215, здійснюючи перевезення 2
На проспекті
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним
Соборному
маршрутом «Запоріжжя – Наталівка» здійснив наїзд на
у м. Запоріжжі
двох пішоходів які перетинали дорогу по пішохідному
переході.
Водій вантажного автомобіля КамаЗ-65117 не дотримав
На Великій кільцевій
безпечного інтервалу руху та допустив попутне зіткнення з
дорозі міста Києва,
автобусом Богдан А-091, водій якого здійснював перевезення
поблизу мосту
7 пасажирів за міським маршрутом № 904 «ЖК Софія –
Жуляни
Виставковий центр»
На 765 км,
автодороги М-06
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-110307 не дотримався
«Київ – Чоп»,
безпечної дистанції та швидкості руху, здійснив попутне
Мукачівського
зіткнення з вантажним автомобілем Рено-Магнум, водій
району
якого здійснював міжнародні перевезення.
Закарпатської

Постраждалі
відсутні

1-0-0
З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1
З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1
Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0
З Вини

2 пішоходи
отримали травми

1-0-2
З вини

Водій вантажного
автомобіля та 2
пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Постраждалі
відсутні.

1-0-0 Не з вини

області
10

23.10.2017
16:30

11

24.10.2017
17:45

12

24.10.2017
19:00

13

24.10.2017
21:30

14

25.10.2017
05:30

15

25.10.2017
13:55

16

26.10.2017
08:30

17

26.10.2017
08:05

Під час здійснення перевезень 18 пасажирів автобусом
На вул. Шевченка
Mерседес-Бенц-Спрінтер-311CDI, за міським маршрутом
у м. Хмельницькому № 24 «Сілістра – Книжківці», в салоні автобуса відбулось
падіння пасажира.
Водій легкового автомобіля Tойота-Королла, виїжджаючи із
На Вул.
другорядної дороги, не надав перевагу у русі та допустив
Микулинецькій
зіткнення з автобусом Meрceдeс-Бeнц-612D, водій якого
у м. Тернополі
здійснював перевезення 18 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом "Тернопіль - Різдяни".
В с. Тухолька,
Сколівського
району,
Львівська області
В с. Смиківці
Тернопільського р-н,
Тернопільської
області
Поблизу с. Софіївка
Золотоніського
району,
Черкаська області

Водій легкового автомобіля Шкода-Фабіа на закругленій
ділянці дороги, не впорався з керуванням, виїхав на смугу
зустрічного руху та допустив зіткнувся з автобусом
БАЗ А079.23, водій якого виконував перевезення 10
пасажирів за міжміським маршрутом «Львів-Матків»

Водій
легковий
автомобіль-таксі
ВАЗ-2107,
рухаючись без пасажирів, не вибрав безпечного інтервалу
руху та допустив зіткнення з автомобілем Швидкої
допомоги який рухався по переду.
Водій автомобіля Москвич не впорався з керуванням, виїхав
на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з
вантажним автомобілем МАН, який рухався в зустрічному
напрямку.
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-Спрінтер
412Д,
На перехресті вулиці
виконуючи перевезення 18 пасажирів за міським
Винниченка та
маршрутом № 30, не дотримався безпечного інтервалу
вулиці Чкалова
руху та допустив зіткнення з легковим автомобілем
в м. Чернівці
Шкода-Октавія.
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи регулярні
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 78
На вул. Олексія
«пл. Конституції – ТРЦ «Караван»», виконавши висадкуДерев’янко,
посадку пасажирів на зупинці, почав рух не
у м. Харкові
переконавшись в безпеці, внаслідок чого скоїв зіткнення
з рухаючимся у попутному напрямку легковим
автомобілем ОПЕЛЬ АСТРА.
На пр-ті Гагаріна,
Водій легкового автомобіля ТОЙОТА рухаючись у
у м. Харкові
попутному напрямку, внаслідок порушення правил

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1
З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля, а також
водій автобуса та 1
пасажир отримали
легкі тілесні
ушкодження

1-0-3 Не з вини

Механічні
пошкодження

1-0-0 З вини

Водій та 2 пасажири
легкового
автомобіля загинули

1-3-0 Не з вини

Механічні
пошкодження
транспортних
засобів

1-0-0 З вини

Механічні
пошкодження
транспортних
засобів

1-0-0 З вини

Механічні
пошкодження

1-0-0 Не з вини

18

26.10.2017
07:10

19

26.10.2017
10:33

20

26.10.2017
09:30

21

26.10.2017
13:15

22

26.10.2017
14:00

23

26.10.2017
17:05

маневрування скоїв зіткнення з автобусом СЕТРА, водій
транспортних
якого здійснював регулярні перевезення 20 пасажирів за
засобів
приміським маршрутом № 1316 «Харків АС-3» - «Зміїв».
Водій автобуса РУТА-23, рухаючись по регулярному
На вул. Сергія
автобусному маршруту «Житомир – Першотравневе», не
Механічні
Кемпського,
дотримався безпечної дистанції та швидкості руху та
пошкодження
у м. Коростень,
скоїв попутне зіткнення з легковим автомобілем ЗАЗтранспортних
Житомирська
110307, водій якого зупинився перед пішохідним
засобів
області
переходом та пропускав пішохода
Водій легкового автомобіля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-Е200, який
рухався по вул. Соборній в напрямку вул. Київської,
На вул. Соборна біля
Механічні
здійснюючи поворот ліворуч поза межами перехрестя, не
перехрещення
пошкодження
надав переваги в русі, порушив вимоги дорожньої розмітки,
з вул. Поштовою
транспортних
в результаті чого допустив зіткнення з легковим
у м. Рівне
засобів
автомобілем-таксі Ніссан-ПРИМЕРА, який рухався в
зустрічному напрямку прямо.
Водій автобуса БАЗ-А079.25, рухаючись з боку
Пасажир легкового
м. Миколаєва у напрямку м. Новий Буг за маршрутом
автомобіля загинув,
У м. Баштанка,
«Херсон - Київ», рейс 0590, не впевнившись у відсутності
водій легкового
Миколаївської
транспортних засобів, що рухаються у зустрічному
автомобіля та
області
напрямку здійснив обгін невстановленого вантажного
пасажир автобуса
автомобіля з виїздом на смугу зустрічного руху де
отримали травми
допустив лобове зіткнення з автомобілем АЗЛК-2140.
Водій автомобіля ЗиЛ, виїжджаючи з другорядної дороги на
Витоку небезпечної
На 28 км автодороги головну, не надав перевагу в русі автомобілю МАЗ з
рідини не сталось.
Київ – Одеса,
напівпричепом цистерною, який перекинувся. Автомобіль
Постраждалі
Київська області
МАЗ перевозив не безпечний вантаж – аміак водний (8%
відсутні
розчин)
На вул. Дружби
Водій автобуса АТАМАН, який рухався по маршруту №
Народів
211 сполученням «ДВРЗ – площа Деміївська» не 1 пасажир автобуса
Голосіївського
додержався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з
отримала тілесні
району,
тролейбусом К-12, який рухався по маршруту №43 «пл.
ушкодження
у м. Києві
Дарницька – Кібернетичний центр»
Водій вантажного фургона Мерседес-Бенц-311 ЦДІ не
Механічні
надавши перевагу автобусу Богдан А069.21, який почав рух з
На вул. Руська,
пошкодження
зупинки громадського транспорту і здійснював перевезення
у м. Чернівці
транспортних
близько 15 пасажирів на маршруті № 26А м. Чернівці
засобів
допустив зіткнення правою частиною автомобіля в ліву

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-1-2 З вини

1-0-0 Не
ліцензовані

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

1

20.10.2017
10:55

На перехресті
вулиць Академіка
Павлова та
Семіградська
у м. Харкові

2

21.10.2017
12:00

На пр-т
Московському
у м. Харкові

3

23.10.2017
14:30

На вул. Академіка
Проскури
у м. Харкові

4

26.10.2017
06:08

На вул. Шевченка,
у м. Чернігові

26.10.2017
14:00

На вул. Дружби
Народів
Голосіївського
району,
у м. Києві

5

1

20.10.2017
10:30

Одеська залізниця,
ДН-1 Одеса, перегін
Дачна – Вигода, на
1481км ПК8.

2

20.10.2017
13:20

Придніпровська
залізниця, ДН-1

передню частину автобуса
Міський електричний транспорт
Водій трамвая TАТРA-Т3, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 6 «Новожаново –
602 мікрорайон» перетинаючи перехрестя не надав
перевагу у русі та здійснив зіткнення з легковим
автомобілем Meрседес.
Водій легкового автомобіля Тойота-Прадо не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з трамваєм Татра-Т3, водій якого здійснював
перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом № 6 «602-й
мк. р-н - Новоселівка», з послідуючим зіткненням з
легковим автомобілем Фольксваген-Туарег
Водій тролейбуса Тролза, повертаючись в парк без
пасажирів, не дотримався бокового інтервалу руху та
допустив зіткнення зі стоячим легковим автомобілем
Шкода-Фабіа
Водій тролейбуса рухаючись без пасажирів за міським
маршрутом №8, при здійсненні повороту ліворуч не
надав переваги в русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ГАЗ–31105
Водій автобуса АТАМАН, який рухався по маршруту № 211
сполученням «ДВРЗ – площа Деміївська» не додержався
безпечної дистанції та скоїв зіткнення з тролейбусом К-12,
який рухався по маршруту №43 «пл. Дарницька –
Кібернетичний центр»
Залізничний транспорт

Оператором дефектоскопного візка Івахненком, на відстані
10-15м від парної колії (зупиночна платформа Жовтнева)
виявлено снаряд часів ВВВ. Повідомлено черговим: НОР-1,
ДСНС, СБУ, поліції. О 13.30 працівниками ДСНС снаряд
прибрано, рух поїздів відновлено о 13.35.

Постраждалі
відсутні

1-0-0
З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

В результаті даної
пригоди 1 пасажир
автобуса отримала
тілесні ушкодження

1-0-1 Не з вини

Рух поїздів припинено
по парній та не парній
колії. Затримано
поїзди: №2118 на 1
год. 35 хв., №6254
сполученням Одеса Вапнярка на 1 год. 30
хв., №3109 на 1 год. 48
хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Під час виконання маневрової роботи на централізованому
Постраждалі відсутні
стрілочному переводі №58, у хрестовині, допущено

1-0-0
Аварія

Дніпро, станція
Синельникове-1,

3

4

5

сходження
локомотива
(ЧМЕ3
№3055,
ТЧМ-7
Мельниченко) трьома колісними парами. Стрілочний
перевід на балансі Синельниківського рефрижераторного
відділення філії "Рефрижераторна вагонна компанія" ПАТ
"Українська залізниця". О 16.22 локомотив встановлено на
рейки

20.10.2017
19:53

Одеська залізниця, »,
ДН-1 Одеса, перегін
к/п 5 км – роз’їзд 12
км (дільниця
Чорноморська –
Берегова).

21.10.2017
02:50

Поїзд № 2401 (2ТЕ10М №2646А/2401) зупинився через
понаднормовий нагрів води у системі охолодження дизелю
Одеська залізниця,
у ведучій секції 2ТЕ10М №2646А через несправність гідро
ДН-4 Херсон, перегін
муфти з вимогою допоміжного локомотива. Допоміжний
Трихати – Ясна Зоря,
локомотив 2ТЕ10УТ № 0077 зі ст. Миколаїв у хвіст поїзда. З
на 65 км ПК10.
перегону поїзд відправився о 04.15. Прибув на ст. Ясна Зоря
о 04.38. Після обгону локомотива поїзд відправився о 05.27.

20.10.2017
21:32

6

21.10.2017
21:45

7

21.10.2017
19:18

Придніпровська
залізниця, ДН-1
Дніпро, ст.
Кам’янськеПасажирське.

Поїзд № 3634 (ВЛ80с №1594 ТЧМ-4 Помічна, ВЛ80с №617
ТЧМ-4 Помічна Локтіонов) зупинився на 7 км ПК4 через
спрацювання
гальм.
Оглядом
рухомого
складу
локомотивною бригадою було виявлено саморозчеплення
між 34 (№53413043) та 35 (№62470083) вагонами.

На пульт-табло ДСП перегін Кам’янське-Пасажирське –
Воскобійня та ділянка «Н1У» показує хибну зайнятість.
Оглядом виявлено розкриття на сигнальній установці №9
релейної шафи типу ШРУ та викрадення КПТШ-715 та
трансформатору
ПОБС-3,
пошкоджено
монтаж.
Повідомлено: поліція, ВОХР.

Електропоїзд № 7637 (Святогірськ – Словянськ) (РПЧ
Слов,янськ) повідомив, що на вхідному сигналі НФ ст.
Лиман першим вагоном сбив сторонню людину. Викликана
Донецька залізниця.
швидка та поліція. Швидка прибула о 22-05 (фельдшер
Лиманська дільниця
Берестова), поліція прибула о 22-25 (старший лейтенант
Єфимчук). Постраждалий госпіталізований у місцеву
лікарню м. Лиман.
Одеська залізниця, на Машиніст поїзду №2271 (ВЛ80т №1438 ТЧ-7 Знам'янка,
300 км пк 8 перегону 4799 т, 224 осі) при швидкості руху 17 км/год застосував
Знам'янка екстрене гальмування для попередження наїзду на сторонню
Пасажирська особу, з наїздом. Потерпілий 1978 року народження,

Затримано поїзда: №
3634 на 1 год. 38 хв.,
№3956 на 1 год. 35
хв., №3758 на 1 год.
40 хв., № 3736 на 1
год. 30 хв., № 1609 на
1 год. 50 хв.

1-0-0
Інцидент

Затримка поїзда
на 02 год. 59 хв..

1-0-0
Інцидент

Затримано поїзди: №
6043 на 12 хв., №
9205/9235 на 18 хв.,
№2 067 на 26 хв., №
3315 на 36 хв., № 79
на 07 хв., № 69 на 07
хв., № 6045 на 06 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Травмовано
сторонню особу.

1-0-1
Аварія

Смертельно
травмовано
сторонню особу.

1-1-0
Аварія

Знам'янка

8

23.10.2017
10:46

Перегін «Харків –
Львів»

9

23.10.2017
10:10

Одеська залізниця,
ДН-1 Одеса, перегін
Мигаєве – Веселий
Кут, на 1411км ПК6

10

23.10.2017
19:10

Донецька залізниця,
ДН-2 Лиман

11

24.10.2017
00:05

12

24.10.2017
07:00

13

24.10.2017
07:10

14

24.10.2017

мешканець м. Знам’янка) сидів на лівій за напрямком руху
рейці, на звукові сигнали не реагував. Повідомлено
черговим: РВ поліції м. Знам'янка, НОР-3. Поїзд №2271
затримано на 12 хв
Поїзд №115 сполученням Харків – Чернівці. При слідуванні
поїзда від Харкова до Львова, неодноразово, а саме 9 разів,
спрацьовували пристрої нагріву букс Тривога 0 та Тривога 1
в вагоні №044 10130 (приписаний філія «Пасажирська
компанія», побудований 09.10.2008, ДР-18.10.2017, ПКВЧД5 Харків). На станцію Львів поїзд №115 прибув о 10.26 (+02
год. 49 хв. до графіка). Вагон відчеплено від складу поїзда,
пасажири переведені у інші вагони. Поїзд відправлено зі ст.
Львів о 10.46 (+02 год. 43 хв. до графіка).
За повідомленням колишнього залізничника з боку парної
колії перегону виявлено снаряд часів Другої світової війни
на відстані 60 м від колії. О 11.10 рух поїздів на перегоні
припинено, о 12.24 працівниками ДСНС повідомлено про
можливість пропуску поїздів. Повідомлено черговим: РВ
поліції смт. Великомихайлівка, НОР-1, СБУ, ДСНС
Оператор при ДСП Краматорськ доповіла, що отримала
інформацію від працівників поліції про мінування
пасажирської будівлі станції. При обстеженні працівниками
ДСНС о 20.05 інформація про мінування не підтвердилась.
Повідомлено: поліція, СБУ, ДСНС. Затриманих поїздів
немає

Південно-Західна
По ст. Козятин під час розпуску вагонів з гірки на
залізниця Козятинська
службовому переході в районі поста №11 травмовано по
дирекція залізничних
стороннього чоловіка (відрізало ногу).
перевезень
За повідомленням машиніста поїзда №2515 (3274-588-3526.
ПЗЗ. ДН-1.
52/0ваг. 52ум.ваг. 4822т.) ВЛ-80 №710 по першій колії
ст.Немішаєве
смертельно травмував стороннього чоловіка.
Чергова по вокзалу отримала інформацію від чергового
Регіональна філія
поліції про мінування Центрального та Південного вокзалів.
«Південно-Західна
Пасажири евакуйовані. О 08.40 після огляду всіх приміщень
залізниця», ДН-1
вибухових пристроїв не виявлено. Затримок поїздів немає.
Київ
Повідомлено: поліція, ВОХР, СБУ.
Придніпровська
Поїзд № 6455 Кривий Ріг – Інгулець (ЧС-2 №453)

Затримано поїзд на
02 год. 43 хв.

1-0-0
Інцидент

Затримано поїзди:
№3006 на 49 хв.,
№2108 на 29 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Втручання в
діяльність

1-0-0
Втручання в
діяльність

Травмовано
сторонню особу

1-0-1
Аварія

Пішохід загинув на
місці пригоди

1-1-0
Аварія

Втручання в
діяльність

1-0-0
Втручання в
діяльність

Смертельно

1-1-0

18:00

15

24.10.2017
19:55

16

25.10.2017
01:07

17

25.10.2017
14:56

18

25.10.2017
15:19

19

25.10.2017
19:35

20

25.10.2017
22:19

залізниця, ДН-2
Кривий Ріг, на 101
км ПК8перегін
Кривий Ріг-Головний
– Кривий Ріг .
Придніпровська
залізниця, ДН-1
Дніпро, станція
НижньодніпровськВузол.
Південно-Західна
залізниця, ДН-1 Київ,
станція КиївПасажирський.

застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
на людину. Наїзду попередити не вдалось, смертельно
травмовано стороннього чоловіка, що кинувся під поїзд.
Затримка поїзда склала 15 хв. Повідомлено: поліція, ВОХР,
швидка допомога.
На парній системі при перестановці групи вагонів
тепловозом ЧМЭ3 №6406, на 3 колію парка «З» на
стрілочному переводі №60/62 допущено сходження 10 з
голови вагону №59785568 одним візком.

Черговий поліції повідомив чергового по вокзалу щодо
мінування Центрального та Південного вокзалів. Пасажири
евакуйовані.
О 02.47 відновлено роботу вокзалів,
вибухових пристроїв не виявлено.
Перегін Богданівці - Коржівці. Поїзд № 74 сполученням
Південно – Західна
Львів – Москва ЧС-4 -144 ТЧ-1 Київ-пас., 8вагонів, на
залізниця
1206км ПК8 прийняв екстрене гальмування для
Жмеринська
попередження наїзду на людину. Зупинився о 14год.56хв.,
дирекція залізничних
смертельно травмував людину(жіночої статі). Відправився
перевезень
в 15год.14хв.
Регіональна філія
Поїзд №9306 (ВЛ82м №036, ТЧ-15 Куп’янськ) на 138 км
«Південна
перегону допустив наїзд на сторонні предмети (щебінь), які
залізниця», ДН-1
знаходились на колії. Поїзд прослідував без затримки.
Дніпро
Повідомлено: поліція.
Під час технічного та комерційного огляду складу поїзда №
2973 на колії №8ф у 5 вагоні №74128026 виявлено тріщину
Регіональна філія
зварних швів котла з витіканням вантажу «Бензин для
«Одеська залізниця», промислових цілей» АК 328, №ООН 3295 з інтенсивністю
ДН-3 Знам’янка
42 каплі за хвилину. Вагон подано на ТНТС для
перевантаження. Забруднення навколишнього середовища
та постраждалих немає
Черговій по вокзалу надійшла інформація від працівників
поліції про мінування одного з потягів західного напрямку.
Регіональна філія
На момент отримання інформації на станції знаходився
«Південно-Західна
поїзд № 91 Київ – Львів. Пасажирів евакуйовано.
залізниця», ДН-1
Піротехнічна служба поліції прибула на місце події о 0.30. О
Київ
01.55 вибухонебезпечних предметів не виявлено. Затримка
поїзда склала 3 год. 19 хв. Повідомлено: поліція, СБУ,

травмовано
сторонню особу

Постраждалі
відсутні.

Затримки поїздів
немає.

Аварія

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

Смертельно
травмовано
сторонню особу
Загальна затримка
+19 хвилин

1-1-0
Аварія

Інцидент

1-0-0
Інцидент

Аварійна ситуація

1-0-0 Інше

Інцидент

1-0-0
Інцидент

ВОХР. Випадок розслідується

21

22

26.10.2017
05:31

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Радушна Апостолове

Хибна зайнятість ділянки 18П і відсутність контролю
ділянок 12П, 14П, 16П парної колії та відсутність контролю
ділянок 3П,5П,7П непарної колії. ШНС о 6.07 доповів, що
на сигнальних дільницях розкриті релейні шафи та вкрадені
усі прилади
автоблокування. Надано телеграма на
відновлення №1458а від 26.10.2017 о 08.44 (з 09.00 до
відміни). Повідомлено: ВОХР 05.36. РОП 05.42, СБУ 6.03

26.10.2017
09:50

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, перегін ім. В.
Несвіта – Боромля

Поїзд №2522 (2ТЕ116 №1478 ТЧ-3 Основа, 3364т, 232 вісі)
зупинився на 80 км ПК6 парної колії через буксування з
причини налипання листя на головки рейок. У зв’язку з
неможливістю подальшого самостійного руху запросив
допоміжний
локомотив.
Допомога
здійснювалась
локомотивом ЧМЕ3 №2296, ТЧМ-8 Макаренко.

23

26.10.2017
18:40

24

26.10.2017
16:25

Швидкість руху на
переїзді 20 км +910 м
обмежена до 25
км/год. Затримані
поїзди: №2112 на
00.28, №8872 на
00.22, №376 на 00.06,
№6412 на 00.07,
№4351 на 00.10,
№6471 на 00.14,
№4401 на 00.18,
№6413 на 00.13,
№3401 на 00.37
Загальний час
затримки поїзда
№2522 склав 02 год.
52 хв. По впливу
затримано поїзди:
№112 Львів – Харків
на 42 хв., №116
Ужгород – Харків на
45 хв., №6882
Білопілля –
Смородине на 32 хв.

За повідомленням машиніста поїзда №6625 Борщагівка –
Клавдієве (ЕР9м №547) зупинився на 20 км ПК2 через
накладання сторонніх предметів на колію (автомобільні
Затримка поїзда
шини та шпала) з наїздом без пошкодження електропоїзда.
склала 12 хв
Предмети прибрані силами локомотивної бригади..
Повідомлено: ВОХР, поліція.
Поїзд №6855 сполученням Харків – Лозова (ЕР2р №7073) Поїзд №6855 прибув
Регіональна філія
зупинився на перегоні та запросив допоміжний локомотив на ст. Покотилівка о
«Південна залізниця», через несправність електропоїзда. Поїзд №6855 виведений з 18.40 з запізненням на
ДН-2 Харків, перегін непарної колії перегону електропоїздом №7035, що слідував
2 год. 12 хв. та
Харків-Пасажирський – позаду, порядком встановленим пунктом 11.14.8 Інструкції з
поверненням
Покотилівка
руху поїздів та маневрової роботи ЦД-0058 та Додатком 98 несправного состава у
наказу №2/Н від 04.01.2016.
депо. Пасажирів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Біличі –
Ірпінь

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-0
Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0
Інцидент

пересаджено на поїзд
№6525. По впливу
затримано поїзди:
№7035 на 2 год. 12 хв.,
№795 на 35 хв., №6705
на 42 хв., №6693 на 57
хв., №6525 на 1 год. 02
хв., №6677 на 37 хв.,
№6527 на 34 хв.,
№6695 на 11 хв

26.10.2017
19:53

Південно – Західна
залізниця
Жмеринська
дирекція залізничних
перевезень,
Ст.Жмеринка

26

26.10.2017
22:08

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, ст.
Микулинці-Струсів

27

26.10.2017
23:27 –
27.10.2017
02:19

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

25

Поїзд №763 сполучення Київ – Одеса ЧС-8-004 ТЧ-1 Київпас. 5 вагонів при відправленні з 3-ї колії пасажирського
парка застосував екстрене гальмування, попередив наїзд на
Загальна затримка
людину, зупинився о 19год.53хв., відправився о 19год.57хв. поїзда № 763 склала
Затримка склала +4хв. З Козятина поступив на +11хв., по
+21хв.
попередженням +6хв. Здався по стику Вапнярка о
20год.44хв
Поїзд №6279 Тернопіль – Іване-Пусте (ДР1А №197/220
РПЧ-2, машиніст Прус, состав 3 вагони) відправлено зі ст.
Тернопіль з затримкою на 23 хв через пізній вихід з депо.
Поїзд №6279
Прибув поїзд на ст. Микулинці-Струсів
о 22.08
відправлено о 00.20 з
(відправлення згідно графіку о 21.47) та о 22.40 машиніст
загальною
запросив допоміжний локомотив через вихід з ладу
затримкою на 2 год.
гідропередачі. Зі ст. Тернопіль відправлено допоміжний
33 хв
локомотив ЧМЕЗ №7350 ТЧ-5 Тернопіль, ТЧМ Паньків
ТЧ-5, який прибув на станцію о 00.15 через пропуск
графікових пасажирських поїздів №357, №358, №136.
Поїзд №12 Київ - Новоолексіївка по прибуттю на колію
№11 затримано на відправлення з причини отримання
інформації від начальника поїзда, що пасажир, місце 26
Поїзд №12
вагону №9 (штабний), здійснив збройний напад на відправлено о 02.19 з
пасажирів купе №2 (спецзв’язок Збройних сил України) затримкою на 2 год.
унаслідок чого 2 пасажири купе №2 отримали ножові
47 хв. По впливу
поранення. Повідомлено: СБУ, поліція, медична допомога,
затримано поїзди:
ВОХР. Травмованим пасажирам надано першу медичну
№2306 на 1 год.,
допомогу та госпіталізовано у лікарню. Нападника не №3068 на 1 год. 10 хв
затримано, зник. Травмованих серед працівників залізниці
немає. На місці скоєння нападу проводилися оперативно-
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слідчі дії.
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27.10.17
06:49

ПЗЗ. ДН- 1 Перегін
Київ-ВолинськийКиїв-Пасс на 859 км
пк 4

22.10.2017
13:15

Одеська філія ДП
«Адміністрація
морських портів
України», портовий
засіб «UAODS0007», причал № 2

25.10.2017
18:00

Маріупольська філія
ДП «Адміністрація
морських портів
України», причал №
7. Рейдовий катер
«Буран»
(знаходиться у
відстої),
судновласник ДП
«Маріупольський
морський
торговельний порт

Машиніст електропоїзда 6004 ЕР 9 М 549 на 859 км пк 4 не
смертельно травмував стороннього чоловіка Викликана
швидка та поліція.
Морський та річковий транспорт
т/х «AS ROSALIA», прапор – Антигуа і Барбуда, порт
приписки – St John´s, IMO № 9449845, екіпаж судна - 18
чоловік (громадяни: Україна - 6, Філіппіни - 11, Болгарія 1), назва компанії – «AS ROSALIA NBN», рівень охорони –
1 (перший). За інформацією, яку отримано факсом о 14 год.
34 хв. 22.10.2017 від змінного диспетчера Одеської філії ДП
«Адміністрація морських портів України» за підписом
старшого оперативного чергового відділу контролю вимог
морської безпеки: О 13 год. 15 хв. 22.10.2017 т/х «AS
ROSALIA» здійснив повторний захід до Одеського
морського порту з нелегальним пасажиром на ім’я Hamza
Charaka на борту. За уточненими даними Hamza Charaka
громадянин Марокко.
За інформацією, яку отримано електронною поштою о 12
год. 22 хв. 26.10.2017 за підписом заступника головного
диспетчера Маріупольської філії ДП «Адміністрація
морських портів України» та змінного диспетчера
Маріупольської філії ДП «Адміністрація морських портів
України»:
О 18 год. 00 хв. 25.10.2017 працівник ДП «Маріупольський
морський торговельний порт» змінний помічник механіка
перебуваючи за місцем роботи, на рейдовому катері
«Буран», отримав поранення лобової частини голови з
необережності.
Потерпілому було надано медичну допомогу у медпункті п.
Маріуполь, та відправлено за місцем проживання.

Начальник диспетчерського відділу

Травмовано
сторонню особу
Поїзд № 6004
затримано на 11 хв

1-0-1
Аварія

Постраждалі відсутні

1-0-0

Працівник ДП
«Маріупольський
морський
торговельний порт»
змінний помічник
механіка отримав
поранення лобової
частини голови з
необережності

1-0-1
До відома

О.О. Гончар

