Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 27.10.2017 по 03.11.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
9
0
13
4
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
2
0
6
0
0
0
8
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
15
31
46
Травмовано
0
4
0
4
Травмовано
0
4
0
4
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

1

Катастрофи
Аварії:
- наїзди на сторонніх
осіб
- пожежі
-сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
11
5

Травмовано
0
3

8
0

5
0

3
0

3

0

0

4
15

0
5

0
3

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

№

1

2

Дата і час
скоєння
подій
27.10.2017
14:20

27.10.2017
21:30

Місце скоєння
подій
На вул. Будівельників
у м. Маріуполі,
Донецької області
На вул. Центральній, у
м. Павлограді,
Дніпропетровської
області

Травмовано

9

0

0

0

0

0

5
14

1
1

1
1

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Шевроле-Авео не надав
переваги у русі та допустив дотичне зіткнення з автобусом
Атаман, водій якого здійснював перевезення 36 пасажирів за
міським маршрутом № 117
Водій автобуса Богдан-А-09201, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським автобусним маршрутом №4 допустив
наїзд на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу
частину дороги у невстановленому для цього місці

Наслідки подій
Постраждалі
відсутні
Пішохід загинув від
отриманих тілесних
ушкодження у
вигляді забиття
голови, перелом
переносиці, перелом

Попередня
причина пригоди

1-0-0 Не з вини

1-1-0 Не з вини

3

28.10.2017
16:00

4

28.10.2017
22:20

5

29.10.2017
14:40

6

28.10.2017
17:16

7

28.10.2017
21:45

8

30.10.2017
07:00

9

30.10.2017
08:00

Поблизу
с. Миколаївка, а/д Р-07
«Чугуїв - Мелове»,
Харківської області
На проспекті
Соборному
у м. Запоріжжі
На 291 км автодороги
М-06 «Київ – Чоп»,
Рівненської області
На перехресті пр.
Гагаріна та вул.
Бронетанкова
у м. Дніпрі
На перехресті вул.
Січових стрільців та
вул. Старокозацька
у м. Дніпрі
В с.Іванівка
Житомирського р-ну.,
Житомирської
області
На а/д Р-02 «КиївІванків-Овруч»,
поблизу с. Лютіж ,
Київської області

Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер, здійснюючи
нерегулярні перевезення 20 пасажирів, від с. Новосинове
– до м. Харкова, виїхав на смугу зустрічного руху, де
скоїв зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-21103, після
зіткнення автобус перекинувся на правий бік на правому
по ходу узбіччі
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2109 проігнорував
забороняючий сигнал світлофора, виїхав на перехрестя та
допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-312Д, водій
якого здійснював перевезення 12 пасажирів за міським
маршрутом № 5
Водій
вантажного
автомобіля
Вольво,
бензовоз,
здійснив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на
проїжджу частину дороги у невстановленому для цього місці

ребер з лівої
сторони, помер у
лікарні
2 пасажири
автобуса
отриммали травми

1-0-2 З вини

4 пасажири автобуса
отримали травми
1-0-4 Не з вини
Пішохід від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди
Водій та пасажир
легкового
автомобіля
отримали травми

Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 18
пасажирів за міським маршрутом №87А недотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, здійснив попутне
зіткнення з легковим автомобілем Мазда-СХ9, водій
якого раптово зупинився попереду
Водій легкового автомобіля не дотримався безпечної
Водій та пасажир
швидкості руху та здійснив зіткнення з автобусом Мерседес- автобуса отримали
Бенц-Спрінтер, водій якого здійснював перевезення 6
травми
пасажирів за міським маршрутом № 91.
Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц не витримав Пасажир вантажного
безпечної дистанції та швидкості руху, здійснив попутнє автомобіля загинув,
зіткнення з автобусом Рута, водій якого здійснював водій та 7 пасажирів
перевезення 9 пасажирів за приміським маршрутом № 104, з автобуса отримали
послідуючим з`їздом в кювет
травми
Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер, не ліцензований,
6 пасажирів
виконуючи перевезення пасажирів за приміським маршрутом автобусів отримали
№ 355 «Лісовичі – Київ», не впорався з керуванням, виїхав тілесні ушкодження
на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з
автобусом Богдан А-091, водій якого виконував перевезення
пасажирів за маршрутом «Димер – Київ»

1-1-0 Не з вини

1-0-2 З вини

1-0-2 Не з вини

1-1-8 Не з вини

1-0-6 Не з вини

10

28.10.2017
18:45

11

30.10.2017
07:15

12

30.10.2017
17:25

13

31.10.2017
08:10

14

31.10.2017
08:55

15

31.10.2017
16:30

16

31. 10. 2017
21:30

17

01.11.2017
11:00

На перехресті пр.-т
Гвардійський та вул. Б.
Ліщини
в м. Сєвєродонецьк,
Луганської області
На вул. Живовій,
у м. Тернополі

Водій автобуса Івеко-Маджо-CC100E, повертаючись з
маршруту «Сєвєродонецьк-Лисичанськ», після робочої
зміни без пасажирів, не обрав безпечну швидкість руху та
здійснив наїзд на пішохода

Водій автобуса БАЗ-А079.23, рухаючись без пасажирів, не
за маршрутом, виконуючи маневр повороту ліворуч, не
переконався в безпеці руху, не надав переваги у русі та
здійснив зіткнення з легковим автомобілем-таксі ДеуЛанос, водій якого рухався без пасажирів
На перехресті вулиць Водій легкового автомобіля Шевролет-Авео не переконався в
Руської-Шевченка,
безпеці виконання маневру повороту ліворуч, не надав
у м. Тернополі
перевагу у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем-таксі Шевроле-Авео.
На перехресті пр-ту
Водій автобуса БАЗ-А081.11,виконуючи перевезення 30
Ушакова та вул. Куліка пасажирів за міським маршрутом № 8 «ТЕЦ – Острів», не
у м. Херсоні
впорався з керуванням та допустив наїзд на
елеткроопору
На перехресті доріг
Водій автомобіля ГАЗ-5201 не надав переваги у русі та
с.Нова Гребля та
здійснив зіткнення з шкільним автобусом ГАЗ-32213, водій
с.Голінка
якого здійснював перевезення 11 учнів з села Нова Гребля до
Роменського району, ЗОШ села Голінка
Сумської області
Водій автобуса ЗАЗ-IВАН, здійснюючи перевезення 19
На вул. Текстильна,
пасажирів за міським маршрутом № 19, перебуваючи у
поблизу ТЦ
дорожньому заторі, не вжив заходів безпеки та допустив
«Подоляни»
самовільний рух автобуса заднім ходом і зіткнення з
у м.Тернополі
вантажним автомобілем Мерседес-Бенц-312D
На а/д Львів – Шегині, Водій автомобіля Опель-Сінтра здійснив наїзд на пішохода,
поблизу с. Бартатів
який переходив дорогу на пішохідному переході, внаслідок
Городоцького району чого пішохід від удару випав на смугу зустрічного руху, де
Львівської області
потрапив під колеса автобуса БАЗ-А079, водій якого
здійснював перевезення пасажирів за маршрутом Львів –
Шегині та перевозив 20 пасажирів
На вул. вул. Космічній, Водій автобуса Фольксваген-LT35ПЕ, здійснюючи
у м. Запоріжжі
перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 80, не
впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду
(колесовідбійник)

Пішохід отримав
травми
1-0-1 З вини
Постраждалі
відсутні
1-0-0 З вини
Постраждалі
відсутні
7 пасажирів
автобуса отримали
травми
Водій та 3 пасажири
автобуса отримали
легкі травми

1-0-0 Не з вини

1-0-7 З вини

1-0-4 Не
ліцензовані

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід загинув на
місті події

1-1-0 Не з вини

2 пасажири
автобуса отримали
травми

1-0-2 З вини

02.11.2017
16:00
18

19

20

21

02.11.2017
09:00

01.11.2017
20:32

02.11.2017
17:25

Поблизу с. Залісся
Пустомитівського
району,
Львівська області
На перехресті вул.
Небесної та вул. Ігоря
Сердюка
в м. Кременчук,
Полтавської області
На перехресті вул.
Соборної та вул.
Чорновола
в м. Рівне
На перехресті вул. 49
Гвардійської дивізії та
вул. Сенявіна
в м. Херсон
На вул. Київській
в м. Житомирі

22

02.11.2017
18:20

На вул. Київське шосе
в м. Житомирі
23

1

02.11.2017
22:10

27.10.2017
14:40

На проспекті Героїв
Сталінграда
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля КІА-Каренс не впорався з
керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив
зіткнення з автобусом Стрий-Авто-А-0756, водій якого
здійснював перевезення 20 пасажирів за маршрутом № 324
«Львів - Лопушна – Суходіл»
Водій автобуса Йойо, здійснюючи перевезення 4
пасажирів за міським маршрутом № 2, проїзжджаючи
перехрестя на заборонений сигнал світлофора, допустив
зіткнення з легковим автомобілем Форд

5 пасажирів автобуса
та водій і пасажир
легковго автомобіля
отримали травми

Водій легкового автомобіля БМВ-530D, рухаючись на
заборонний сигнал світлофора, допустив зіткнення з
автобусом Богдан-А069.21, водій якого здійснював регулярні
перевезення 7 пасажирів за маршрутом №34 м. Рівне «с.
Басівщина – с. Ювілейне»
Велосипедист, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння,
не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автобусом
БАЗ-22154, водій якого виконував перевезення 11 пасажирів
за міським маршрутом № 6 «м.к.р. Таврійський – готель
Фрегат»»
Водій легкового автомобіля Иж-27175, перебуваючи в стані
алкогольного сп’яніння, не врахував дорожню обстановку та
допустив зіткнення з задньою частиною автобуса Рута-25,
що стояв в правій смузі руху в попутному напрямку з
увімкненим аварійним світлом. В момент ДТП водій
автобуса знаходився під транспортним засобом. На момент
ДТП, автобус був без пасажирів та не на маршруті
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-О350,
здійснюючи
перевезення 21 пасажира за міжобласним маршрутом
«Чернівці – Харків», не врахував дорожню обстановку та
здійснив наїзд на пішохода який перетинав проїжджу
частину дороги на пішохідному переході з права наліво
відносно руху автобуса

Водій
легкового
автомобіля
та
пасажир
автобуса
отримали травми

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Гольф не впорався
з керуванням, виїхав на смугу зустірчного руху, де допустив
зіткнення з тролейбусом ЛАЗ, водій якого здійснював

1-0-7 Не з вини

Постраждалі
відсутні
1-0-0 З вини

Велосипедист
отримав тілесні
ушкодження
Водій автобуса
отримав тілесні
ушкодження у
вигляді
перелому ребер

1-0-2 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав
травми
1-0-1 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травму

1-0-1 Не з вини

перевезення 25 пасажирів за міським маршрутом № 2

2

28.10.2017,
20:13

3

30.10.2017
08:50

4

5

6

7

8

28.10.2017
17:15

30.10.2017
12:10
31.10.2017
14:00

31.10.2017
18:00

02.11.2017
09:30

На перехресті вулиць
Гвардійців Широнінців
та Метробудівників
у м. Харкові

На вул. Вітрука
в м. Житомирі
На вул. Курчатова
в м. Рівне

На вул.
Татарбунарській
у м. Львів
На вул. Європейська
у м. Полтаві
На пр-т Московський
у м. Харкові

На вул. Велика
Бердичівська
в м Житомирі

Водій тролейбуса Tролза, здійснюючи перевезення 12
Постраждалі
пасажирів за міським маршрутом № 42 «вул. Героїв
відсутні
Праці – мікрорайон Північна Салтівка» недодержав
безпечного бокового інтервалу скоїв наїзд на
припаркований легковий автомобіль Фольксваген
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 40
пасажирів за маршрутом № 3 «Богунія – Смолянка –
Вокзал», не дотримався безпечної дистанції руху та
Постраждалі
допустив попутнє зіткнення з легковим автомобілем
відсутні
ЗАЗ-Славута, який зупинився перед пішохідним
переходом
Водій тролейбуса Шкода-14Тр, починаючи рух за
Пішохід отримав
маршрутом №3 «Мототрек - Залізничний вокзал», без
незначні травми
пасажирів, виконуючи об`їзд стоячого тролейбуса, здійснив
правої нижньої
наїзд на пішохода який раптово вийшов на проїзжчу частину
кінцівки
дороги з ознаками сп’яніння
Водій трамвая КТ4-СУ, виконуючи перевезення 5 пасажирів
Пішохід отримав
за маршрутом № 7, починаючи рух від зупинки тілесні ушкодження
громадського транспорту зачепив пішохода, який
знаходився на зупинці
На автобусній зупинці «Боженка» під час початку руху в Пассажир тролейбуса
салоні тролейбуса ЮМЗ-Т2, який рухався за маршрутом №2
отримала травму
«Розсошенці – П. Вокзал», пасажирка не втримала рівновагу
та впала
Водій легкового автомобіля ДЕУ-Ланос внаслідок Постраждалі відсутні
недодержання бокового інтервалу скоїв зіткнення з
тролейбусом ТРОЛЗА, водій якого здійснював перевезення
30 пасажирів за міським маршрутом № 45 «вул. 12-го Квітня
– вул. Роганська»
Водій легкового автомобіля Рено-Кенгу недотримався Постраждалі відсутні
безпечної дистанції руху та допустив зіткнення з
тролейбусом Шкода-15TR, водій якого рухався в попутному
напрямку та здійснював перевезення 7 пасажирів за
маршрутом № 4-а «Крошня-Обласна лікарня»

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

Залізничний транспорт
1

27.10.2017

Станція Обвідна

Електровоз

ВЛ8№1301

ТЧ-1

Нижньодніпровськ-Вузол,

Смертельно

1-1-0 Аварія

11:59
28.10.2017
00:30

Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка
ст. Умань

27.10.2017
18:15

Регіональна філія .
Донецька залізниця.
Лиманська Дільниця
ст..Зовна

27.10.2017,
19:21

Одеська залізниця»,
перегін Арциз –
Давлет-Агач ,
ДН-1 Одеса
Донецька залізниця.
перегін БахмутКурдюмівка 486 км
ПК10
Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя. ст. ПортВелике Запоріжжя
ПЗЗ. ДН-1. Перегін
Буча- Ірпінь, 30км
10пк.
Регіональна філія
«Південно-Західна

2

3

4

5

6

7
8

29.10.2017
04:36
29.10.2017
15:56
29.10.2017
23:30
30.10.2017
07:25

Нижньодніпровськ-Вузол, резервом. Повідомив про те, що
на 13 кілометрі пікет 7.
При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№5563 по зважуванню 11 навантажених вагонів на колії
№14 в хрестовині стрілочного переводу №4 8 сталося
сходження хвостового вагону №95450946 (22) другим
візком за напрямком руху, вантаж зерно. О 03.00 надано
наказ № 196 за підписом на виїзд відбудовного поїзда ВП-5
ст. ім. Т. Шевченка
Поїзд № 4401 локомотив ВЛ-8 Лиман яв.9год.30хв. Поїзд №
4401 слідував по першій головній колії ст. Зовна.
Локомотивна бригада побачила людину, яка перебігала
колію, перешкоди руху не було, потім л/б почула удар та
застосувала екстрене гальмування. Після огляду місця події
потерпілих
не
виявлено.
Машиніст
приміського
електропоїзду № 6076 (сполученням Курдюмівка-Лиман)
доповів ДСП Зовна про те, що на пасажирській платформі
біля 4 колії лежить стороння особа. ДСП Зовна Удовенко
викликала швидку допомогу о 18-44. По прибуттю швидкої
допомоги фельдшер констатувала смерть. ДСП Удовенко
викликала поліцію о 19-02. Загиблий 1987р.
Поїзд №146 Ізмаїл–Київ на 11км ПК8 застосував екстрене
гальмування для запобігання наїзду на дрібну худобу. Наїзд
не попереджено.

травмував чоловіка.

Електропоїзд Бахмут-Курдюмівка-Лиман № 7641/6222 R-2Т
№7142 РПЧ-3 Лиман. Непарна колія застосував екстрене
гальмування у результаті наїзду на сторонню людину зі
смертельним наслідком.
Маневровий локомотив ЧМЕЗ №7205 ТЧ-3. Після виїзду
маневрового составу з під’їзної колії локомотивом уперед, у
складі 6/0 вагонів, на колії № 8 станції допущено сходження
першої колісної пари локомотива за напрямком руху
Поїзд №706 сполученням Пшемисль- Київ, хюндай2,
смертельно травмував невідомого чоловіка. Визвані швидка
допомога та поліція. Поїзд затриманий на 11хв.
ДСП невірно приготував маршрут пропуску поїзда №732
Київ – Запоріжжя, що призвело до затримки поїздів

Затримки поїздів
немає

1-0-0 Аварія

Смертельно
травмовано
сторонню людину.
Затримка поїзду
+22хв

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда
№146 склала 2 хв.

1-0-0 Інше

Смертельне
травмування
сторонньої особи

1-1-0 Аварія

Затримки поїздів
немає

1-0-0 Аварія

Смертельне
травмування
сторонньої особи
Затримка поїздів
№ 732 на 22 хв.,

1-1-0 Аварія
1-0-0 Інцидент

залізниця», ДН-1 Київ

9

10

30.10.2017
07:50
30.10.2017
13:30

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро
ДН-2 Львівська зал

31.10.2017
01:15

Регіональна філія
"Одеська залізниця"

30.10.2017
14:50

Регіональна філія
"Одеська залізниця"

11

12

13

31.10.2017
08:40

14

31.10.2017
12:50

15

31.10.2017
12:46

Південно-Західна
залізниця станція
Верхівцеве
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, станція
Губиниха
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1

За повідомленням ДСП станції Зайцеве на перегоні
сигнальна установка № 11 хибно сигналізує червоним. По
повідомленню ШН спроба крадіжки тягового джемпера.
Повідомлено: поліція – 06.45, ВОХР – 06.44.
На 1418 км ПК 3 непарної колії перегіну Злочів-Красне,
поїзд № 73 сполученням «Москва - Львів» Львів-Захід,
застосував екстрене гальмування і попередивши наїзд на
людину
За повідомленням ДСП Буялик на виносному пульті-табло
з'явилась індикація хибної зайнятості першої сигнальної
точки віддалення парної колії перегону Буялик - Сербка.
Оглядом колії ПД на 1257 км пк 7 проти прохідного
світлофора № 10 виявлено відсутність дросель
трансформатора
типу
2ДТ1-150
викраденого
невстановленими особами.
Машиніст поїзда №3160 при швидкості 60 км/год застосував
екстрене гальмування, запобігаючи наїзд на сторонню
особу, яка лежала усередині колії на 220 км пк 8 (СП№8).
Наїзд попередити не вдалось. Потерпілий чоловік віком
близько 50 років у стані алкогольного сп’яніння після
зупинки поїзда за допомогою помічника машиніста
Зеленського С.О. виліз з-під 21-го з голови поїзда вагону з
незначними пошкодженнями голови, до приїзду швидкої
допомоги та поліції зник з місця події. Поїзд №3160
затримано на 22 хв.
При виконанні маневрової роботи на сортувальній гірці
була травмована стороння жінка, яка переходила колію.
Отримала травму руки

№6701 на 30 хв.,
№ 52 на 44 хв.
Затримані поїзди
№ 2251 на 50 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримок поїздів
немає

1-0-0 Інше

Поїзд №2704
затримано на 54 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

Травмування
сторонньої особи

1-0-1 Аварія

Травмування
сторонньої особи

1-0-1 Аварія

Машиніст тепловозу ЧМЕ-3 №2950 ТЧ-7 Синельникове,
повідомив про знаходження на стрілочному переводі № 3, у
двох метрах від колії, снаряд. Повідомлено: поліція о 13.25,
ВОХР о 13.15, СБУ о 13.11, ДСНС о 13.12.

Затримок поїздів не
було

Машиніст поїзда № 2034 Нижньодніпровськ-Вузол, станція
формування – Знам’янка, станція призначення – Запоріжжя
Ліве) повідомив про спрацювання гальм на 88 км ПК10 із

Поїзд затримано на
43 хв. По впливу
затримано поїзди:

1-0-0 Втручанння
в діяльність

1-0-0 Втручанння
в діяльність

16

17

18

31.10.2017
14:13

21

зупинкою, із середньої частини поїзда сторонні особи
скидають вантаж.

Південно-Західна
залізниця, ДН-1, парна
колія перегону
Заворичі-Бобровиця

За заявою машиніста поїзда № 6914 Київ-ВолинськийНіжин, ЕР9М № 558 смертельно травмував стороннього
чоловіка.

31.10.2017
20:55

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

01.11.2017
04:28

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг перегін
Кривий Ріг Західний –
Мусіївка

01.11.2017
06:30

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

01.11.2017
09:05

Південна залізниця,
ДН-3 Суми, перегін
Богодухів – Гавриши,
на 177 км ПК5.
Одеська залізниця, ДН1 Одеса, ст. ОдесаСортувальна.

19

20

Дніпро, перегін
П’ятихатки – Єрастівка

01.11.2017
14:00

№2812 на 40 хв.,
№6030 на 15 хв.,
№2035 на 10 хв
Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Поїзд затримано
+10хв..

Підчас технічного та комерційного огляду складу поїзда
№2981 на колії №5 у вагоні №73117814 (власник Україна)
виявлено витікання вантажу через тріщину зварного шва
Витікання
зливного механізму з інтенсивністю 40 капель за хвилину.
небезпечного
Вантаж «Дизельне паливо», АК-315, клас небезпеки – 3, код
вантажу
класифікаційний –F1, №ООН-1202. Поїзд буде відправлено
на станцію Знам’янка для подальшого розслідування та
перевантаження вантажу.
О 05.30 машиніст заявив про несправжню зайнятість 1 та 2
Затримано поїзди:
ділянок віддалення по непарній колії Кривий Ріг Західний –
№1603 на 01:33;
Мусіївка. О 06:00 ШН повідомив, що невідомими особами
№6467 Кривий Ріг
на сигнальній установці №1 збита кришка захисного Головний – Тимкове
саркофагу, розобладнано ДТ0,2-1000 к=17 та ДТ 0,6-1000
на 00:15; №739
к= 15 викрадено: 2 кришки ДТ, 2 ярма, 2 сигнальні обмотки, Кривий Ріг Головний
2 силові обмотки
– Київ на 00:11.
Поїзд № 2706 (ВЛ11 №105) зупинився через несправність
Поїзд № 2706
пантографу. Після ув’язки струмоприймача поїзд затримано на 02 год.
відправився з затримкою на 2 год. 48 хв.
48 хв. По впливу
затримано поїзди:
№1021 на 1 год. 30
хв., №317 на 15 хв.,
№3406 на 2 год. 05
хв.
Поїзд №2530 зупинився через несправність локомотива (не
Затримка поїзда
збирається схема набору позицій) з вимогою допоміжного складає 02 год. 39 хв.
локомотива. Поїзд з допоміжним локомотивом ЧМЕ3
№3047 повернуто на ст. Богодухів об 11.17.
Працівником ВОХР на колії №6 Північного парку було
Травмовано
виявлено сторонню людину, що постраждала від ураження
сторонню особу
струмом. Постраждалий 2004 р.н. живий, доставлений

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Інше
Невиробничий
травматизм

01.11.2017
15:40
22

01.11.2017
21:34
23

01.11.2017
23:38

24

02.11.2017
03:25
25

26

02.11.2017
00:18

каретою швидкої допомоги до місцевої лікарні.
Повідомлено: поліція, швидка допомога.
Південна залізниця,
У поїзді № 6321 Харків-Пасажирський – Люботин біля з.п.
Затримка поїзда
ДН-3 Суми, перегін
Водяне невідомими особами розбито скло автоматичних складає 00 год. 31 хв.
Нова Баварія –
дверей у вагоні № 54801 першому тамбурі з правого боку.
Люботин
По обороту на ст. Люботин затримано поїзд №6326
Люботин – Харків-Пасажирський на 31 хв. через очікування
поліції
Придніпровська
Поїзд № 6043 Р-2 № 359, сполученням Дніпро – П ятихатки,
Травмовано
залізниця, перегін
повідомив про те, що збив стороннього чоловіка 1980 року
сторонню особу.
Сухачівка – Запоріжжя народження - безхатній (травма не смертельна), який виліз з
Затримка поїзда на
Кам янське на 160
під платформи
00 год. 10 хв. По
кілометрі
впливу затримано
поїзд № 91 на 00 год
13 хв.
Придніпровська
Поїзд № 6130 сполученням Дніпро – Межева (ЕПЛ-2Т№11,
Затримка поїзда
залізниця, ДН-1
РПЧ-1) зупинився о 23.38. О 23.45 машиніст повідомив про
більш як на 02 год.
Дніпро, перегін
злам струмоприймача в 3 вагоні з хвоста поїзда. В 00.40
00 хв. По впливу
Чаплине – Просяна на знято напругу на перегоні Чаплино – Просяна по парній
затримано поїзд
312 км ПК9
колії. На місце виїхали працівники ЕЧК-16. О 01.00 № 734 сполученням
начальником ЕЧК-16 було виявлено злам другого Київ – Покровськ на
струмоприймача.
О
01.10
було
ув’язано
два
58 хв.
струмоприймача, о 01.37 подано напругу на перегоні
Чаплино – Просяна. Приміський поїзд було осаджено на
станцію Чаплине о 01.45 для надання електровоза ВЛ8№896
ТЧ-7 Синельникове, у зв’язку з не можливістю прямувати
приміському поїзду самостійно
Одеська залізниця, ДН- На пульт-табло ДСП ст. Вигода сигналізація хибної
Затримано поїзд
1 Одеса, перегін Вигода зайнятості другої ділянки наближення перегону Вигода - № 2112 на 32 хв., по
– Дачна
Дачна. Оглядом ШНС о 05.04 виявлено відсутність у
впливу затримано
релейній шафі сигнальної точки № 4 два трансформатора №764 сполученням
типу ПРТА, перетворювач частоти типу ПЧ50х25,
Одеса – Київ на 23
трансформатор типу СОБС та пошкоджено монтаж релейної
хв.
шафи сторонніми особами.
Придніпровська
Поїзд № 8303, формування – Н.Д.Вузол, призначення –
Затримка поїзда
залізниця, ДН-3
Федорівка, зупинився через спрацювання гальм з причини №8303 склала 01 год.
Запоріжжя, на 1053 км спроби крадіжки сторонніми особами на крані вагона
15 хв. По впливу
ПК8 перегону Івківка – №19001957 була відбита трубка магістралі. В 00.40
затримано поїзди:

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

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

Славгород

02.12.2017
12:12

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків

02.12.2017

Південна залізниця.
Харківська дирекція
залізничних перевезень
Ст. Нова Баварія

27

28
02.12.2017
13:15

29

1

27.10.2017
05:33

машиніст поїзда № 8303 замовив допоміжний локомотив,
для запобігання саморозчеплення. Зі станції Синельникове-1
в 00.50 відправлено допоміжний локомотив ЧС7 №306 (ТЧ3). Після прибуття о 01.20 та причеплення допоміжного
локомотиву до складу поїзда № 8303 о 01.33 відправився за
призначенням
Поїзд № 4715 на 809 км ПК 7 допустив наїзд на баранів

На під’їзну колію ТОВ «Хартопенерго», що примикає до ст.
Нова Баварія, були подані під вивантаження 2 напіввагони
№№ 67916635, 67856575. було допущено смертельне
травмування сторонньої особи. Обставини випадку
розслідуються правоохоронними органами
Регіональна філія
Поїзд № 8610, АГД-1А №502 (ПЧ-5 Запоріжжя-1),
«Придніпровська
формування Таврійськ, призначенням Запоріжжя-1. Зі слів
залізниця», ДН-3
машиніста дрезини: при прямуванні на перегоні дрезина
Запоріжжя
зачепила металевий кутник кріплення платформи, який
знаходився у негабариті на високій зупиночній платформі
1143 км, зупинилася на 1144 км ПК 2. О 14.02 ПД-11
повідомив, що висока пасажирська платформа знаходиться
у аварійному стані, габарит у наявності, безпеці руху нічого
не загрожує, дозволено пропуск поїздів із особливою
пильністю. О 20.25 розслідуванням встановлено спробу
крадіжки кутника сторонніми особами
Морський та річковий транспорт
О 05 год. 33 хв. 27.10.2017 в акваторії морського порту
Морський порт
«Южний» відбулось зіткнення буксиру «Mars» прапор –
«Южний», внутрішня Ліберія, який рухався з несамохідною баржою «МС-34» та
акваторія, місце виходу буксиру «Da Run-37», прапор – Палау, який рухався з
внутрішнього каналу в несамохідною баржею «Da Run-33». Лоцманів на борту не
акваторію порту,
було, регулювання руху здійснювалось постом регулювання
координати: φ =
руху
суден
«Южний»
ф.
«Дельта-лоцман»
ДП
46º37'5'' N,
«Адміністрація морських портів України».
λ = 031º01'1'' E.
На несамохідній баржі «МС-34» пошкоджено
фальшборт правого борту, вм’ятина розміром 1 м на 1,5 м.

№8501 на 01 год. 04
хв., №8503 на 01 год.
15 хв.

Затримка поїзда
№4715 склала 1 год.
42 хв. По впливу
затримано поїзд
№6521 на 14 хв.
Смертельне
травмування
працівника

1-0-0 Інше

По впливу затримано
поїзди: №6803 на 48
хв., №6516 на 16 хв.,
№6515 на 42 хв.
Обставини
з’ясовуються

1-0-0 Втручання в
діяльність

Потерпілих немає
забруднення
навколишнього
середовища немає.

1-1-0 Інше

,

1-0-0 Морський
інцидент
(Не облік,
нерезедент

На буксирі «Da Run-37» пошкоджено фальшборт в носовій
частині, розміри уточнюються. На борту буксиру «Da Run37» паливо – 36 т, води – 8т, на баржі «МС-34» палива або
води немає.
Сили та засоби для надання допомоги не потрібні.
Поточні погодні умови: вітер західний = 3 - 5 м/с,
видимість - 10 миль, штиль.
Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

