Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 29.09.2017 по 06.10.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
7
0
12
5
19
5

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

Травмовано
6
25
31
Травмовано
0
0
0
0
Травмовано
1
0
0
1
Травмовано
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

0

Катастрофи
Аварії
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
11
6
6
0
17
6

Травмовано
0
5
0
5

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

6

0

0

4

2

5

3
1
14

0
0
2

0
1
6

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт

1

На 131 км автодороги
М-06 Київ – Чоп
29.09.2017
поблизу
18:00
с. Глибочиця,
Житомирської
області

2

30.09.2017
08:30

3

29.09.2017
16:45

Водій легкового автомобіля Фольксваген Гольф, не
Водій легкового
дотримався безпечної дистанції, швидкості руху та
автомобіля та 3
допустив попутне зіткнення з вантажним автомобілем
пасажири отримали
МАН, водій якого здійснював розворот у забороненому
травми
для цього місці.

Водій автобуса Неоплан, здійснюючи перевезення 62
На 95 км автодороги пасажирів за регулярним міжнародним маршрутом «Москва
М-01 Київ – Чернігів – – Житомир», допустив попутне зіткнення з легковим
Н. Яриловичі
автомобілем Деу-Ланос, водій якого не впевнився в
в с. Кіпті
безпечності руху, не надав переваги в русі виконуючи
Козелецького р-ну, маневр зміни смуги руху з подальшим перетином подвійної
Чернігівської області суцільної лінії з метою здійснення розвороту у забороненому
для цього місці.
По пр. Соборному
Водій автобуса Фольксваген ЛТ-35, здійснюючи перевезення
на проміжку від
17 пасажирів за регулярним міським маршрутом № 80,
вул. Фортечної
допустив на перехресті зіткнення з легковим автомобілем

1-0-4 З вини

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пасажир автобуса
отримав тілесні
ушкодження

1-0-1 Не з вини

в напрямку
вул. Української,
в м. Запоріжжі
4

30.09.2017
17:15

5

30.09.2017
15:15

01.10.2017
02:38

7

01.10.2017
11:05

8

01.10.2017
22:30

9

02.10.2017
07:00

10

01.10.2017
16:00

Сітроен-Берлінго, водій якого рухався на заборонений сигнал
світлофора.

Водій легкового автомобіля БМВ, не дотримався безпечної
дистанції руху та допустив зіткнення з автобусом
Пасажир автобуса
БАЗ-А079.04, водій якого здійснював перевезення
отримав травми
10 пасажирів за регулярним міським маршрутом № 41.
Водій автобусу Богдан-А093.02, здійснюючи нерегулярні
На пров.
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом «унів.
Постраждалих
Театральному,
Каразіна – ХНУМГ – унів. Каразіна», не дотримався
немає
в м. Харкові
бокового інтервалу руху та допустив зіткнення з
легковим автомобілем Смарт.
Водій легкового автомобіля Опель Кадет, виконуючи маневр
На проспекті Злуки, випередження, не дотримався безпечної дистанції руху
Постраждалих немає
в м. Тернополі
та допустив зіткнення з легковим автомобілем-таксі
ВАЗ-21112.
Водій легкового автомобіля не дотримався безпечної
дистанції руху та допустив попутне зіткнення з автобусом
На вул. Велика
Вольво 10 М, водій якого зупинився для посадки/висадки
Панасівська автобусна
пасажирів на зупинці громадського транспорту та Постраждалих немає
зупинка «Лозівська»,
здійснював регулярні перевезення пасажирів за міським
в м. Харкові
маршрутом № 40е, після чого водій легкового автомобіля
зник з місця пригоди.
На автодорозі М-07
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц E210, не
Київ – Ягодин поблизу
Водій легкового
впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де
с. Миляновичі,
автомобіля отримав
допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем Рено
Турійського району,
травми
Магнум, який рухався в напрямку кордону.
Волинської області
Водій автобусу БАЗ-А079.04, здійснюючи перевезення 5
пасажирів за міським маршрутом №26, не врахував
На вул. Живова,
Постраждалих
дорожньої обстановки, не дотримався інтервалу руху та
в м. Тернополі
немає
допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-313, водій
якого рухався без пасажирів для власних потреб.
Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи нерегулярні
На пр-ті
спеціальні перевезення 20 пасажирів, допустив наїзд на
Добровольського,
пішохода, який у стані алкогольного сп’яніння перетинав
Пішохід загинув
в м. Одеса
проїжджу частину дороги в невстановленому для цього
місці.
На пр. Чорновола,
в м. Львові

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-1-0 Не з вини

11

30.09.2017
22:00

12

03.10.2017
08:10

13

03.09.2017
14:53

14

01.09.2017
19:58

15

03.10.2017
17:30

16

05.10.2017
08:36

17

05.10.2017
07:00

18

05.10.2017
16:00

Водій автобуса Мерседес-Бенц 0345, рухаючись без
На перехресті вулиць
пасажирів для власних потреб, не переконався в безпеці
Запорізьке шосе та
Постраждалих
руху, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з
Старокодацької,
немає
вантажним автомобілем МАЗ, водій якого рухався в
в м. Дніпро
зустрічному напрямку.
Водій легкового автомобіля ДЕУ-ЛАНОС, не дотримався
На вул. Об’їзній,
безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з легковим
Постраждалих немає
в м. Тернополі
автомобілем-таксі Шевроле-Авео, водій якого рухався без
пасажирів.
Водій легкового автомобіля CITРОЕН, рухаючись на
На перехресті вулиць заборонений сигнал світлофора (червоний) не надав переваги
Водій легкового
Івана Мазепи та
у русі та здійснив бокове зіткнення з автобусом Рута-СПВ 17
автомобіля та 3
Бориса Тена,
СПГ, водій якого здійснював перевезення 6 пасажирів за пасажири автобуса
в м Житомирі
міжміським маршрутом «Житомир – Павлівка ч/з Пулини,
отримали травми
Будища».
Водій легкового автомобіля Ауді А4, не надав переваги у
На перехресті вулиць
русі та здійснив лобове зіткнення з автобусом Мерседес- 5 пасажирів автобуса
Руставі та Братської,
Бенц-312Д, водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів
отримали травми
в м. Запоріжжі
за міським маршрутом № 15.
Водій автобусу БАЗ-2215СПГ, здійснюючи перевезення
14 пасажирів за міським маршрутом № 82, не витримав
ДніпроГЕС,
1 пасажир автобуса
безпечний інтервал руху та допустив зіткнення з
Запорізької області
отримав травми
автобусом РУТА-22, водій якого здійснював перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом № 65.
Водій автобуса Богдан-А092.02, здійснюючи перевезення
На вул. Драйзера
Велосипедист
14 пасажирів за міським маршрутом № 191 не надав
в м. Києві
отримав травми
переваги у русі та допустив наїзд на велосипедиста.
На 19 км + 300 м
Водій автобуса БАЗ-А079 Еталон (військовий), здійснюючи
1 військовий
автодороги Р-02 Київ – перевезення 19 військових, не надав переваги у русі та
загинув, 7
Іванків – Овруч,
допустив зіткнення з автобусом Богдан-А092, водій якого військових та водій
поблизу м. Вишгород, здійснював перевезення 20 пасажирів за маршрутом «Лютіж автобуса отримали
Київської області – Київ».
травми
Водій легкового автомобіля Опель (реєстрація Республіка
Водій та 2 пасажири
Литва), не дотримався безпечної швидкості руху, виїхав на
На вул. Пономарьова
легкового
смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з
в смт. Коцюбинський,
автомобіля загинули,
автобусом ІВАН, водій якого здійснював перевезення 6
Київської області
4 пасажири автобуса
пасажирів за міжміським маршрутом № 745 «смт.
отримали травми
Коцюбинське – Київ».

1-0-0 Звини

1-0-0 Не з вини

1-0-4 Не з вини

1-0-5 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-1 З вини

1-1-8 Не з вини

1-3-4 Не з вини

19

1

2

3

4

1

2
3

Водій автобусу ІВАН, здійснюючи регулярні перевезення
На перехресті вулиць
15 пасажирів за приміським маршрутом № 75 «ст. м.
04.10.2017 Полтавський Шлях
Холодна Гора – смт. Пісочин», не надав переваги в русі та
20:40
та Дудинської,
допустив зіткнення з легковим автомобілем Део-Ланос,
в м. Харкові
який рухався у попутному напрямку.
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля БМВ-525 виїхав на смугу
На вул.
зустрічного руху, де допустив бокове зіткнення з
30.09.2017
Валентинівській,
тролейбусом ЛАЗ-Е3D1, водій якого здійснював перевезення
22:55
в м. Харкові
20 пасажирів за міським маршрутом № 34, після чого водій
легкового автомобіля зник з місця пригоди.
Водій легкового автомобіля ДЕО-Леганза, не надав переваги
в русі та допустив зіткнення з трамваєм Т3-М (службовий),
01.10.2017 На вул. Героїв Праці
водій якого рухався без пасажирів за маршрутом «вул.
00:45
в м. Харків
Гвардійців Широнинців – вул. Героїв Праці – вул. Шевченко
– вул. Тракторобудівників (ДЕПО)».
Водій тролейбусу TРOЛЗA, здійснюючи перевезення
45 пасажирів за міським маршрутом № 42 «вул. Одеська
03.10.2017
На вул. Бучми,
– м/н Північна Салтівка», не витримав безпечної
17:45
в м. Харкові
дистанції руху та скоїв зіткнення з легковим автомобілем
ВАЗ-2199
Водій сміттєвоза ФОТОН, не надав переваги у русі та
На вул. Роганській, допустив попутне зіткнення з тролейбусом ТРОЛЗА, водій
05.10.2017
07:50
в м. Харкові
якого здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 45.
Залізничний транспорт
Хибна зайнятість дільниць 1ГП, 2ГП, НП, 1ДП, зі станцією
Придніпровська
Червоний Шахтар немає зв’язку, втрата контролю стрілки
29.09.2017
залізниця, ДН-2
№121/123 станції Мусіївка. Причина: на 62км ПК5 перегону
05:40
Кривий Ріг, станція Мусіївка - Червоний Шахтар викрадено 20 метрів кабелю
Мусіївка
зв’язку та 40 метрів кабелю СЦБ. Повідомлено: ВОХР,
поліція, СБУ.
Південно-Західна
Поїзд №3154 (ВЛ80 №553) зупинився на 69км перегону
залізниця, ДН-2
29.09.2017
через саморозчеп між 5 і 6 вагонами з голови поїзда та
Козятин, перегін
14:47
обрив у 5 вагоні №95351557 автозчепу з подальшим падіння
Разіне – Чуднів на колію.
Волинський
29.09.2017 Львівська залізниця, Начальник
станції
повідомив
ДН-5,
ДСНС

Постраждалих
немає

1-0-0 З вини

Постраждалих немає

1-0-0 Не з вини

Постраждалих немає

1-0-0 Не з вини

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалих немає

1-0-0 Не з вини

Поїзд №2301
затримано на 01 год.
24 хв.

Втручання
1-0-0

Внаслідок падіння
пошкоджено люка в
7-11 вагонах з
послідуючим
висипанням вантажу
Постраждалих немає

Інцидент
1-0-0
Пожежа

18:30

ДН-5 Ужгород, ст.
Королево

4

30.09.2017
03.10

Одеська залізниця,
ДН-1 ст. Слобідка

5

29.09.2017
21:25

Одеська залізниця,
Станція Адабаш.

6

30.09.2017
14:00

Одеська залізниця,
дирекція залізничних
перевезень-4, Херсон

7

8

30.09.2017
15:43

30.09.2017
16:35

Південно-Західна
залізниця, дирекція
залізничних
перевезень-3, перегін
Адампіль – Хмільник,
на 63 км + 500 м
Львівська залізниця,
дирекція залізничних
перевезень-1, перегін
Ясениця-Стрілки, на

Виноградівського р-ну про задимлення на території будівлі
очисних споруд БМЕСУ-12 в приміщенні вентиляційного
відділення. Наказом ДН-5 №166 о 18.35 викликано
пожежний поїзд ст. Королево. О 19.44 пожежу ліквідовано
силами пожежного поїзда та пожежних машин ДПРЧ-6 м.
Виноградів АЦ-40, МПК смт. Королево АЦ-40. Пожежа
виникла через порушення правил пожежної безпеки під час
проведення зварювальних робіт, що призвело до тління 10
старопридатних шпал які знаходились в приміщенні.
При відправленні поїзда №146 «Ізмаїл – Київ» (ЧС4 №192)
Поїзд №146
зірвано стоп-кран через загорання нижньої частини затримано на 38 хв.
перегородки тамбур-туалет в неробочому тамбурі вагону По впливу затримано
№22476 третій з голови поїзда. Пожежа ліквідована поїзною поїзди: №105 на 27
бригадою. Постраждалих немає.
хв., №6253 на 5 хв.
Поїзд №3501 (2ТЕ10М №2767 ТЧ-4 Помічна, 4095 т, 180
осей) у вхідній горловині станції застосував екстрене
Травмовано
гальмування для попередження наїзду на сторонню людину,
сторонню особу.
яка лежала всередині колії, з наїздом. Каретою швидкої
Поїзд №3501
допомоги
постраждалу
доставлено
у
лікарню
затримано на 55 хв.
м. Новоукраїнка. Повідомлено: РВ поліції м. Новоукраїнка,
НОРВ-22.
При огляді колії № 61, виявлено займання сухої трави поза
межами полоси відведення з боку поля. Через вітер вогонь
розповсюдився на колію № 61 з наступним займанням
дерев'яних шпал. О 14 год. 40 хв. колію № 61 закрито для Постраждалих немає
руху. О 15 год. 00 хв. пожежу локалізовано за допомогою
пожежного автомобіля ДСНС. Вогнем пошкоджено 208
дерев'яних шпал.

1-0-0

Пожежа
1-0-0

Аварія
1-0-1

Пожежа
1-0-0

Поїзд № 808 сполучення «Хмельницький – Вінниця,
Жмеринка», смертельно травмував працівника залізниці,
який проводив обхід колії. Випадок розслідується комісією
ПАТ «Укрзалізниця».

Смертельно
травмовано
працівника УЗ

Аварія
1-1-0
Виробничий
травматизм

Машиніст поїзда № 6022, на регульованому переїзді, без
чергового, при справнопрацюючій сигналізації допустив
зіткнення з вантажним автомобілем (лісовоз без номерних
знаків). Поїзд затримано на 40 хв. Швидкою допомогою

2 пасажира
вантажного
автомобіля отримали
травми

ДТП на
залізничному
переїзді
1-0-2

9

10

30.09.2017
19:55

30.09.2017
22:00

108 км + 100 м
сполучення Сянки –
Львів, Львів
Південна залізниця,
дирекція залізничних
перевезень-3, на 131
км + 800 м сполучення
Харків-Київ, ст.
Свинківка.
Південно-Західна
залізниця, дирекція
залізничних
перевезень-1, перегін
Бобрик-Бровари,
сполученням НіжинКиїв-Волинський, на
з.п. Квітневий

11

Одеська залізниця,
дирекція залізничних
01.10.2017
перевезень-1, на 66 км
04:40
+ 700 м перегону Шабо
– Бугаз, Одеса

12

01.10.2017
08:02

13

01.10.2017
Регіональна філія
14:56
«Куп`янська дирекція»

14

01.10.2017
17:30

15

01.10.2017
18:35

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми

потерпілих доставлено в лікарню м. Старий Самбір.

Поїзд № 721, смертельно травмував пішохода. Затримка
поїзда склала 25 хв.

Смертельно
травмовано
сторонню особу

Аварія
1-1-0

За заявою машиніста поїзда № 6929, сталось короткочасне
відключення напруги та з даху поїзда на платформу впав
сторонній чоловік, уражений електричним струмом.
Потерпілого забрали в електропоїзд до ст. Бровари де
викликана швидка.

Струмом травмовано
сторонню особу.
Затримка поїзда
склала 13хв.

Інше
1-0-1

Поїзд № 3052, при швидкості 55 км/год зупинився через
спрацювання автогальм. Оглядом рухомого складу було
виявлено саморозчеплення між 3-м з голови поїзда №
Затримка поїзда
67846956 та четвертим вагонами № 67705814 (тріщина/злам
склала 41 хв.
верхнього вертикального листа поперечної балки рами).
Внаслідок саморозчеплення утворився розрив між вагонами
600 метрів.
Поїзд № 2294 (ВЛ8 №446, ТЧ-1 Лиман) зупинився на 979 км
ПК5 через несправність локомотива. Машиніст запросив
Затримка поїзда №
допоміжний локомотив, який надано з під поїзда № 2296,
2294 склала 2 год.
ДЄ1 №040.
Потяг № 3330 електр. ВЛ80М № 031 ТЧ -15 Куп’янськ 17
км пк 5 травмовано сторонню особу. Викликано швидку
Травмовано
допомогу. Повідомлено поліцію. Травмованого доставлено
сторонню особу
до лікарні.
На пульт-табло ДСП сигналізує хибна зайнятість ділянки По впливу затримано
«ЧП» та першої ділянки наближення через спробу крадіжки
поїзд № 3801 на 55
кабелю СБзПУ 16х2. Повідомлено: поліція, ВОХР.
хв.
На пульт-табло ДСП хибна зайнятість ділянок 2АП, 3АП. По впливу затримано
Оглядом працівниками ШЧ виявлено відкриту невідомими поїзда: № 721 на 04
особами кабельну муфту УКМ-2АП живлячих кінців хв., № 113 на 04 хв.,

Інцидент
1-0-0

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

16

01.10.2017
21:35

17

01.10.2017
19:50

18

02.10.2017
09:35

19

02.10.2017
16:05

20

02.10.2017
18:37

21

02.10.2017
23:12

ділянок 2АП, 3АП, заколочування жил кабелю на клемній
№ 3428 на 30 хв.,
колодці. Повідомлено: ВОХР, поліція.
№2168 на 20 хв.
На пульт-табло ДСП сигналізує хибну зайнятість ділянки 1
СП та першої ділянки віддалення перегону к.п. 83 км –
Регіональна філія
Нікопольбуд, спрацювання охоронної сигналізації та втрата
«Придніпровська
контролю стрілочного переводу №1 по МСДЦ «Каскад»
Затримано поїзда:
залізниця», ДН-2
через проникнення сторонніх осіб в релейне приміщення і
№6478 на 20 хв.,
Кривий Ріг перегін
крадіжку: трансформатора типу ПОБС-3А, реле ППР3-5000,
№2605 на 59 хв.
Нікопольбуд –
блока БВС, курбеля та пошкодження монтажу усіх колійних
Чортомлик, к.п. 83 км.
ящиків та стрілочної коробки. Повідомлено: поліція, ВОХР,
СБУ.
Поїзд №60 (єл-з ЧС-4 №46, вага 974т. 68 вісей) о 19год51хв
на 1259км пк7 при швидкості 95км/год. застосував екстрене
Регіональна філія
гальмування для запобігання наїзду на людину. Наїзд Затримка поїзда №60
Одеська залізниця
запобігти не вдалось, в результаті наїзду смертельно
+24хв.
ст. Буялик
травмований 1979р.н. Поїзд №60 відправився зі станції о 20
год. 15 хв.
Придніпровська
залізниця, дирекція
Затримка поїздів
Переїзд 1212 км (без чергового працівника, 4-й категорії),
залізничних
склала: № 4322 на
поїзд № 4322. Під час прямування локомотиву№ 4322,
перевезень-3, перегін
17 хв., № 6916 на
сталося зіткнення з автомобілем Део-Ланос, водій якого
Мелітополь – Обільна,
07 хв. Водій
виїхав на переїзд незважаючи на заборонні показання
сполученням Ніжинлегкового автомобіля
переїзної сигналізації та локомотив, що наближався.
Київ-Волинський,
отримав травми
Запоріжжя
На 886 км Південно1 пасажир легкового
Водій легкового автомобіля Черрі-Кімо, проігнорував
Західна залізниця,
автомобіля загинув
забороняючі показання світлофора на залізничному переїзді
дирекція залізничних
на місці пригоди,
та виїхав на переїзд, де допустив зіткнення з мотрисою
перевезень-1, на
водій легкового
МПТ-6, машиніст якої рухався по неправильній колії згідно
перегоні Васильків –
автомобіля отримав
вказівки ДСП.
Боярка, Київ
травми
Львівська залізниця,
Смертельно
дирекція залізничних Поїзд № 114 сполученням «Ужгород – Харків» застосував
травмовано 2
перевезень-5, перегін екстрене гальмування для попередження наїзду на 2-х
сторонні особи.
Вовчий Воловець – на пішоходів. Наїзд попередити не вдалося.
Затримка поїзда
1657 км 500 м,.
склала 08 хв.
Придніпровська
Поїзд № 2454, зупинився на станції через схрещення з
Затримка поїзда №
залізниця, дирекція пасажирським поїздом № 83. О 23 год. 12 хв. машиніст 2454 склала 6 год. 53

Втручання в
діяльність
1-0-0

Аварія
1-1-0

ДТП на
залізничному
переїзді
1-0-1

ДТП на
залізничному
переїзді
1-1-1

Аварія
1-2-0
Інцидент
1-0-0

22

03.10.2017
01:40

23

03.10.2017
06:43

24

04.10.2017
04:56

25

04.10.2017
15.15

26

05.10.2017
06:45

27

05.10.2017
12:00

залізничних
перевезень-3, ст.
Стульневе, Запоріжжя
Одеська залізниця,
перегін КаховкаЗаповітне, переїзд на
277 км

поїзда заявив допоміжний локомотив через несправність
РЧО у секції «Б» (глохне).

хв.

Водій автобуса Фольксваген, у вільний від руху поїздів час,
не впорався з керуванням, збив світлофор, опору освітлення,
що призвело до перекидання автобуса та з`їзду в кювет.

Водій автобуса
загинув, пасажир
отримав травми

ДТП на
залізничному
переїзді
1-1-1

Затримка поїзда:
№2124 на 02 год. 31
хв.

Інцидент
1-0-0

Затримка поїзда
№3052 склала 1 год.
44 хв.

Втручання в
діяльність
1-0-0

Травмовано
сторонню особу

Аварія
1-0-1

Смертельно
травмовано
сторонню особу

Аварія
1-1-0

Травмовано
сторонню особу

Аварія
1-0-1

Поїзд №376 «Харків – Херсон» (ЧС7 №300, ТЧ-3
Мелітополь, ТЧ-2 Кривий Ріг) заявив, що на 154км ПК2-3
Придніпровська
зламав другий по ходу струмоприймач. Встановлено, що
залізниця, ДН-2
струнка в негабариті. О 06.55 видано попередження про
Кривий Ріг, парна
слідування з опущеними струмоприймачами. Затримки
колія перегону Висунь поїзда немає. О 08.38 поїзд №2124(ВЛ8 №1018 ТЧ-1
– Тимкове, на 154км Нижньодніпровськ-Вузол, машиніст Бойко ТЧ-2 Кривий
ПК5-6
Ріг) заявив, що при слідуванні поїзда по місцю
пошкодження на 154км ПК5-6 пошкодив другий по ходу
руху струмоприймач.
Поїзд №3052 ВЛ8 №853 (ТЧ-1), (ТЧ-2) при прямуванні на
вихідних стрілках №1 заявив про провисання контактного
проводу та злам струмоприймача. О 5.10 на парній колії
Придніпровська
перегону Підстепне – б/п 75км машиніст затребував
залізниця, ДН-2
допоміжний локомотив. О 5.56 був наданий допоміжний
Кривий Ріг, ст.
локомотив ВЛ8 №1553 (ТЧ-1), (ТЧ-2). Повідомлено: ВОХР
Підстепне.
– 5.10, поліція – 5.08, СБУ – 6.28. Причина: крадіжка
сторонніми особами 60 метрів контактного проводу МФ-100
між опорами №90-94.
Регіональна філія
За повідомленням машиніста поїзда № 8602 (ДГКУ №4896)
«Придніпровська
при виїзді в парній горловині за сигнал М13 на пішохідному
залізниця», ДН-3
переході травмовано стороннього хлопчика 2009 р.н.
Запоріжжя. ст. Пологи Каретою швидкої допомоги хлопчика доставлено в лікарню.
Південно-Західна
На службовому переході ст. Козятин при розпуску з гірки
залізниця Козятинська
сцепом смертельно травмовано жінку 1963 р.н. мешканка
дирекція залізничних
м. Козятин, не залізничниця.
перевезень
Поїзд № 8602 (дрезина АГМ №18139402 ШЧ-5 ІваноРегіональна філія
Франківськ) застосував екстрене гальмування для
«Львівська залізниця»,
попередження наїзду на дівчину. Наїзд не попереджено –
ДН-4 Івано-Франківськ
травмовано дівчину 2001 р.н., мешканка с. Хриплин.

28

05.10.2017
13:40

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

Регіональна філія
Машиніст поїзду № 2454 ел-з ВЛ82М № 071 ТЧ-15 заявив
«Південна залізниця» по ст Шевченкове за виходним Ч2 травмовано сторонню
Куп’янська дирекція особу. Викликано поліцію та швидку допомогу.
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05.10.2017
17:10

30

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
05.10.2017
ДН-3 Знам’янка,
20:07
перегін Новоукраїнка –
Плетений Ташлик.

31

1

06.10.2017
04:27

05.10.2017
11:50

Дівчинку з травмами голови доставлено каретою швидкої
допомоги у міську лікарню №1 м. Івано- Франківськ.
Поїзд № 2044 (ВЛ8 №592 ТЧ-8 Дніпро, ТЧ-8, ст.
призначення – Верхівцеве). Під час огляду поїзда
працівниками вагонного господарства (готовий по гальмах о
13.20) виявлено, що у вагонах № 52177839, № 52193406,
№ 56393457 – викрадено затяжки горизонтальних важелів.
Повідомлено: поліція о 13.21, ВОХР о 13.22.

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст.
НижньодніпровськВузол, парна система

120 км р. Дніпро,
затока Каїрська,
Херсонської області

Поїзд №3184 (ВЛ80т №1437) зупинився на 232 км ПК5 за
повідомленням зустрічного поїзда про горіння букси. Після
огляду локомотивною бригадою 40 вагона № 60575818 було
викликано працівника ВЧД. Оглядом працівника ВЧД
вагона встановлено руйнування букси. О 21.43 поїзд
відправився на ст. Плетений Ташлик за швидкістю 5 км/год.

Затримка поїзда
№ 2044 склала 55 хв.

Втручання в
діяльність
1-0-0

Травмовано
сторонню особу.
Затримка поїздів на
1год. 01 хв. та 38 хв.

Аварія
1-0-1

Затримка поїзда
№3184 складає
більше 2 год.

Інцидент
1-0-0

При виконанні маневрової роботи по витягуванню групи
вагонів з колії 17«Д» на гірку стався схід тепловозу ЧМЕ3
№ 6256 усіма колісними парами.
Морський та річковий транспорт
За інформацією капітана т/х «Олександр Житник»
переданою об 11 год. 50 хв. та о 13 год. 00 хв. 05.10.2017: У
машинному відділенні судна «Олександр Житник» виникла
тріщина 20 см на 40 см нижче ватерлінії.
Судно «Олександр Житник», яке йшло маршрутом
Запоріжжя – Нова Каховка (вантаж будівельні матеріали
1800 т) затонуло на 120 км. р. Дніпро у затокі Каїрська.
О 08 год. 30 хв. 05.10.2017 команду судна було знято на
берег у затоці Каїрська та о 12 год. 00 хв. 05.10.2017 на берег
зійшли капітан судна та старший механік.

Начальник диспетчерського відділу

Аварія
1-0-0

Судно затонуло
повністю.

О.О. Гончар

Дуже серйозна
аварія
1-0-0

