Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 09.08.2018 по 16.08.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
10
1
8
8
18
9

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Загорання
0
0
Не ліцензований
2
3
Інше
2
0
ВСЬОГО:
4
3

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовані
9
20
29
Травмовані
0
8
1
9

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
2
0
1
0
0
0
3
0

Травмовані
2
0
0
2

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинули
0
0

Травмовані
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

0
Залізничний транспорт

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

Кількість транспортних
подій

Загинуло

Травмовано

0
14
11

0
9
9

0
3
3

0
3

0
0

0
0

10
24

0
9

0
3

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

Дата і час
скоєння
подій
09.08.2018
04:30

1

2

09.08.2018
08:45

Місце скоєння
подій
На а/д
«Кропивницький –
Запоріжжя»,
212 км. + 300 м.
в с. Мар`янське,
Дніпропетровської
області
На вул. Білопільський
шлях
в м. Суми

Травмовано

2

0

0

2

0

1

1
5

1
1

0
1

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій автобусу Мерседес-Бенц-315 СDІ, здійснюючи 5 пасажирів автобуса
перевезення пасажирів, не впорався з керуванням, отримали
тілесні
виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення ушкодження
з вантажним автомобілем Фрейтлайтер

Водій легкового автомобіля Фіат не переконався в безпеці
зміни руху та допустив зіткнення з автобусом Рута-25СПГ,
водій якого здійснював перевезення 12 пасажирів за
маршрутом № 52, та рухався в попутному напрямку

Постраждалі відсутні

Попередня
причина
пригоди
1-0-5 З вини

1-0-0 Не з вини

08.08.2018
21:30
3

4

09.08.2018
15:50

10.08.2018
14:34
5

10.08.2018
08:50
6

10.08.2018
16:15
7

10.08.2018
17:15

8

9

11.08.2018
11:25

На пр-т Героїв
Сталінграда
в м. Харків

Водій автобусу БОГДАН A-09201, рухаючись без
пасажирів за міським маршрутом № 147е «вул.
Університетська (кінотеатр «Зірка») – бульв. Сергія
Грицевця» внаслідок недотримання бокового інтервалу
допустив зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-21703
На вул. Лук’яновича Під час руху автобуса Мерседес-Бенц-512 D,
в м. Чернівці
здійснюючи перевезення пасажирів за внутрішньо
обласним маршрутом № 202 «Чернівці – Клішківці»
через відкриття дверей пасажир випала з автобуса
На а/д М-18 Харків- Водій вантажного автомобіля КамАЗ-65117 не впорався з
Сімферополь км 329, керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, да допустив
поблизу села
зіткнення з автобусом МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-СПРІНТЕР,
Каменське
водій якого здійснюючи перевезення 20 пасажирів за
Запорізької області нерегулярним маршрутом «смт Кушугум – Кирилівка – смт
Кушугум. В наслідок ДТП автобус перекинувся та загорівся
На перехресті вулиць Водій
легкового
автомобіля-таксі
АУДІ-100,
Шевченка-Руської,
рухаючись по вулиці Руській, виконуючи поворот
у м. Тернополі
ліворуч на вулицю Шевченка, не врахував дорожньої
обстановки, і допустив зіткнення з велосипедистом. В
салоні таксі пасажирів не було
На вул. Полтавський Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц при повороті
Шлях
на ліво не надав переваги у русі автобусу РУТА-25, водій
у м. Харкові
якого здійснював регулярні перевезення 10 пасажирів за
приміським маршрутом № 1502 «Харків - Люботин»,
внаслідок чого спричинив зіткнення.
На автодорозі H-09
Водій легкового автомобіля Хюндай-Соната виїхав на смугу
Мукачеве — Рахів — зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з вантажним
Богородчани — Івано- автомобілем
Вольво-FH42T,
Вантажний
автомобіль
Франківськ —
ВОЛЬВО-FH42T здійснював міжнародні перевезення
Рогатин — Бібрка — кондитерських виробів
Львів, с. Верхній
Коропець,
Мукачівський район,
Закарпатської
області
На Київському шосе Водій автобуса Рута-20, здійснюючи перевезення 8
у м. Житомирі
пасажирів
за
регулярним
внутрішньообласним
маршрутом Радомишиль – Житомир, не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1 пасажир автобуса
отримав тілесні
ушкодження

1-0-1 З вини

В наслідок ДТП 7
пасажира автобусу
загинули, водій та 14
пасажирів травмовано.

1-7-15 Не з вини

Велосипедист
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля загинув на
місці ДТП

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2107
11.08.2018
16:55

На проспекті Гагаріна
у м. Харкові

13.08.2018
03:20

На а/д М-05 «Київ –
Одеса» 389 км,
біля с. Знам’янка
Іванівського р-ну
Одеської області

14.08.2018
05:20

На перехресті вулиць
Степового Фронту та
Грушевського
у м. Полтаві

14.08.2018
15:30

На 449 км +500 м.,
автодороги М-06
«Київ – Чоп»,
поблизу с. Суходоли,
Бродівського району,
Львівської області

14.08.2018
16:30

На вул. Дорошенка,
у м. Львові

15.08.2018
06:09

На 71км. а/д М-06,
«Київ-Чоп»,
Брусилівського
району,
Житомирської
області
На вул. ЛюбінськаОкружна,
у м. Львові

10

11

12

13

14

15

16

14.08.2018
20:40

Водій автобуса МАН, р/н АХ 8834 ВО, здійснюючи
перевезення 50 пасажирів за приміським маршрутом
№ 316, не дотримався безпечної швидкості та дистанції
руху і допустив зіткнення з легковим автомобілем
Мерседес-Бенц
Водій
вантажопасажирського
МЕРСЕДЕС-БЕНССПРИНТЕР-311CDI, рухаючись зі сторони м. Києва в бік
м. Одеси скоїв наїзд на автомобіль MAН-TGL8.180, який
через аварійну зупинку стояв в крайній лівій смузі руху з
ввімкнутою аварійною сигналізацією

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій МЕРСЕДЕС
БЕНС СПРИНТЕР
загинув на місці
пригоди, а 8 його
пасажирів отримали
травми
Пасажир автобуса
отримав травми

1-1-8 Не
ліцензовані

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2105 у стані алкогольного
сп’яніння, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не
надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом
Рута-20, водій якого здійснював перевезення 4 пасажирів за
міським маршрутом № 184
Водій
вантажного
автомобіля
Рено-Преміум,
Водій вантажного
здійснюючи перевезення будівельних матеріалів з не
автомобіля Реновідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де Преміум, загинув на
допустив
зіткнення
з
вантажним
автомобілем місці пригоди, а водій
Рено-Преміум, водій якого здійснював перевезення
вантажного
тканинних матеріалів
автомобіля РеноПреміум, отримав
травми
Водій автобуса АТАМАН-А09304, здійснюючи перевезення
Пішохід отримав
35 пасажирів за міським маршрутом № 9, допустив наїзд на
травми
пішохода який раптово вийшов на проїжджу частину вулиці
поза межами пішохідного переходу
Водій
вантажного
автомобіля
Вольво-ФШ-12,
Водій та пасажир
не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з легкового автомобіля
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
загинули на місці
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-21112. Внаслідок
пригоди.
зіткнення вантажний автомобіль перекинувся та загорівся
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив наїзд на
автобус Електрон-А18501, водій якого здійснював

Водій та пасажир
легкового автомобіля
отримали травми

1-0-1 Не з вини

1-1-1 З вини

1-0-1 Не з вини

1-2-0 Нерезидент

1-0-2 Не з вини

15.08.2018
09:23
17

15.08.2018
10:25
18

19

15.08.2018
18:15

15.08.2018
20:27
20

16.08.2018
08:30
21

22

1

14.08.2018
16:37

09.08.2018
07:00

посадку/висадку пасажирів під час здійснення перевезень 30
пасажирів за міським маршрутом № 16
В с.Кароліна,
Водій вантажного автомобіля ДАФ-XF92, рухаючись з Витік 10 тон. мазуту
Немирівського району, м. Кропивницький до м. Вінниці, здійснив вимушену зупинку
на праву сторону
Вінницької області на узбіччі автодороги М-12 поблизу с. Кароліна,
проїзної частини
Немирівського району, біля мосту річки «Устя», в зв’язку з дороги та узбіччя на
тим, що уламком шини пошкодженого колеса було
відстань 350 м
пошкоджено кран цистерни, в наслідок чого стався витік
масла яке використовується для пічного опалення
На вул.
Водій автобуса Богдан-А-22112, здійснюючи перевезення Постраждалі відсутні
Березняківській,
18 за міським маршрутом №249, не обрав безпечної
у м. Києві
дистанції руху допустив попутне зіткнення з легковим
автомобілем ТОЙОТА-ЯРІС, який в свою чергу
продовжив рух та зіткнувся з легковим автомобілем
Фольксваген-Транспортер
На вул, Злуки,
Водій
легкового
автомобіля-таксі
Деу-Ланос,
Пішохід отримав
у м. Тернополі
здійснюючи перевезення 1 пасажира, допустив наїзд на
травми
пішохода, що перетинав проїздну частину дороги поза
межами пішохідного переходу
На вул. п-т. Юності
Водій автобуса Богдан А-70110, після закінчення зміни, Пішохід
отримала
в м. Вінниця
рухаючись без пасажирів в автопарк, не врахувавши тілесні ушкодження
погодні умови допустив наїзд на пішохода, яка
перетинала проїзну частину дороги по пішохідному
переходу
На 685 км. а/д «Київ – Водій вантажного автомобіля МАН-ТСХ 18.1400, Постраждалі відсутні
Чоп», поблизу с.
не впевнився в безпечності виконання маневру обгону та
Нагірне Сколівського допустив зіткнення з автобусом МАН-24.460, водій якого
р-н.,
здійснював нерегулярні міжнародні перевезення за
Львівської області
маршрутом «Будапешт – Львів»
На вул. Колачевського Під час руху автобуса БАЗ-2215, водій якого здійснював
Пасажир автобуса
в м. Кривий Ріг,
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 5,
отримав травми
Дніпропетровської
відбувся вибух вогнегасника.
області
На перехресті
вул. 7 Поздовжньої та
Ізмалкова в напрямку
вул. Космонавтів,

Міський електричний транспорт
Водій трамваю КТМ-5МЗ, рухаючись по маршруту № 6, Водій та пасажир
не недав переваги в русі та допустив зіткнення з легкового автомобіля
легковим автомобілем ВАЗ-2107
ВАЗ-2107 отримали
травми

НП 1-0-0
Забруднення
Неліцензований

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 НП

1-0-2 З вини

в м. Миколаєві
09.08.2018
20:00

На вул. Київська
у м. Житомир

10.08.2018
12:40

На Проспекті Злуки
у м. Тернополі

2

3

1

2

10.08.2018
00:46

10.08.2018
01:53

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ

10.08.2018
06:30

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
ст. Ладижин

4

10.08.2018
10.42

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Балки – Кегичівка

5

10.08.2018
17:40

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,

3

Водій тролейбуса марки ЗиУ-682, рухаючись по правій
смузі, по вулиці Київська за маршрутом № 3 «Богунія –
Вокзал - Смолянка» в напрямку Богунія не вибрав
безпечної дистанції та швидкості руху, здійснив
зіткнення з легковим автомобілем марки ЗАЗ-ВІДА,
який рухався попереду у попутному напрямку та
здійснював маневр поворот праворуч з лівої смуги руху
на узбіччя
Водій автомобіля ФІАТ-СКУДО зник з місця пригоди,
рухаючись по проспекту Злуки, не врахував дорожньої
обстановки, був не уважний і допустив зіткнення з
тролейбусом Шкода-15ТР, водій якого здійснював
перевезення 17 пасажирів за міським маршрутом
маршрутом №10
Залізничний транспорт
Поїзд №84 Київ – Маріуполь (ЧС7 №116 ТЧ-3 Мелітополь)
зупинено на станції через бійку сторонніх осіб у стані
алкогольного сп’яніння в вагоні №04816572..

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Поїзд №84 затримано
на 45 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №8501 (ВЛ80т №1177) у вихідного сигналу Н1
смертельно травмував стороннього чоловіка. Повідомлено:
швидку допомогу, поліцію.
Під час подачі 2 порожніх вагонів (зерновозів), вагонами
вперед, локомотивом (ТГМ4 №А2518) під`їзною колією ТОВ
«Вінницька птахофабрика» на СП №106 (перед першим Сходження вагона 1-м
стиком хрестовини) сталося сходження вагона №58547555 візком по ходу, двома
(Україна) 1-м візком по ходу, двома колісними парами.
колісними парами
Локомотив і колія знаходяться на балансі ТОВ «Вінницька
птахофабрика»
Машиніст поїзда №712 Київ – Костянтинівка (HRCS2 №010,
УЗШКМ) застосував екстрене гальмування у вхідного
Затримка поїзда склала
світлофора «Ч» для попередження наїзду на сторонню особу.
14 хв
Наїзду попередити не вдалось смертельно травмовано
літнього чоловіка.
Поїзд №6306 Червоноград – Ковель (М62 №1397) надійшов
Загальна затримка
із ст. Сокаль із запізненням на 38 хв., прибув на ст. Іваничі о поїзда №6306 склала 1

1-1-0 Аварія
1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія
1-0-0 Інцидент

ДН-3 Рівне, ст. Іваничі

6

10.08.2018,
19:40

7

11.08.2018
03:55
11.08.2018
17:58

8

9

11.08.2018
22:19

10

11.08.2018
23.00

11

12.08.2018
07:40

12

12.08.2018
10:10

13

12.08.2018
12:33

14

12.08.2018
20:38

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, на 2 км
ПК8 перегону
Новогродівка –
Гродівка
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Золочі
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ.
перегін Бобровиця –
Заворичі

18.20 із запізненням на 39 хв. та запросив допоміжний
локомотив з причини несправності тепловоза. Відправився о
19.20 з допоміжним локомотивом (М62 №1365)
Під час прямування поїзда №4847 (ЧМЕ3 №2649) (резервом)
сталося зіткнення локомотиву з мотоблоком (мотоблок з
причепом), який перетинав головні колії в невстановленому
місці.
Поїзд №6104 Золочів – Одноробівка (ЧМЕ3 №2993)
затримується на відправлення з причини виходу з ладу
локомотива (несправність компресора)
Поїздом №3005 (ВЛ80 №687) на 790 км ПК9 травмовано
стороннього чоловіка.

год. 37 хв.
Унаслідок ДТП
травмовано одну
особу. Чоловіка
госпіталізовано з
підозрою на забій
стегна.
Поїзд відправлено за
призначенням о 06.25
із запізненням на 2
год. 30 хв

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
Постраждалого
госпіталізовано. Поїзд
затримано на 25 хв

Перегін Одеса Головна – Одеса Застава І. Машиніст поїзда
№12 Одеса – Львів (ЧС4 №199) на 1504 км ПК6 застосував Затримка поїзда склала
екстрене гальмування для запобігання наїду на сторонню
15 хв.
людину.
Регіональна філія
сталося сходження
«Одеська залізниця», Під час розпуску групи вагонів (3 порожні цистерни) із вагона №76034149 (3ДН-2 ім. Т. Шевченка сортувальної гіркі на колії №22
тя колісна пара, 2-го
ст. Шевченко.
візка).
Регіональна філія
Поїзд №6035 Злочів – Львів (ЕР9п №207) з причини
Поїзд №6035
«Львівська
несправності електропоїзда запросив допоміжний локомотив. відправлено о 08.46 із
залізниця», ДН-2
Допоміжний локомотив (ВЛ80к №393) надано від поїзда
запізненням на
Тернопіль
№2913 на ст. Злочів о 07.57.
1 год. 11 хв.
Регіональна філія
поїзд №30 Ужгород – Київ (ЧС4 №029) біля вихідного
Смертельно
«Південно-Західна
світлофора Ч2 смертельно травмував сторонню жінку (вік травмовано сторонню
залізниця», ДН-1 Київ приблизно 40 років)
особу
Регіональна філія
Поїзд №2284 (ДЕ1 №040) травмував стороннього чоловіка 60
Смертельно
«Донецька залізниця», років. По дорозі в лікарню, від заданих травм, людина травмовано сторонню
ДН-2 Лиман.
померла. Загальна затримка поїзда склала 22 хв.
особу
Регіональна філія
Машиніст поїзда №4404 (2ТЕ116 №655/823) Балецький
Смертельно
«Одеська залізниця», доповів, що біля колії на 8 км ПК4-5 побачив смертельно травмовано сторонню
ДН-1 Одеса
травмованого чоловіка. Повідомлено: швидку допомогу,
особу
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса.

1-0-1 ДТП (поза
переїздами на
коліях).

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
1-1-0 Аварія
1-1-0 Аварія

13.08.2018
00:54

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса

12.08.2018
22:40

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

15

16

17

13.08.2018
17:10

18

13.08.2018
21:49

19

13.08.2018
23:40

20

14.08.2018
02:46

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Канцерівка –
Дніпробуд-2, блокпост 159 км
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, 1100 км
ПК10 перегону
Запоріжжя 1 –
Запоріжжя
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Людмилівка –
Блок-пост 1090 км
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, 47 км ПК6
перегону Низяни –

поліцію.
Поїзд №3002 (ВЛ80т №1832) зупинився за показанням
пристрою контролю «Тривога-1 «Б» (по перегону + 27 хв). О
01.15 ТЧМ запросив працівника ВЧД. о 01.50 прибув на
місце та о 02.10 заявив відчепку вагона №67886119 через
розрушення торцевого кріплення букси. Вагон відчеплено.
На пульт-табло сигналізує обрив релейного кабелю.
Разобладнано дросель-трансформатор типу ДТ 02/500 –
викрадено основні та додаткові обмотки, ярмо. Повідомлено:
ВОХР, поліція..

Поїзд відправлено о
03.50 із затримкою на
3 год. 23 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди:
№734 на 24 хв., №12
на 41 хв., №266 на 17
хв., №92 на 18 хв.,
№84 на 25 хв., №2148
на 14 хв., №2068 на 24
хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №2708 (ВЛ8 №1466) зупинився на перегоні Канцерівка
– Дніпробуд-2 за показанням приладу ПОНАБ «Тривога-2» 12 рух. од., права сторона. Після огляду поїзд відправлено зі
зменшеною швидкістю на ст. Дніпробуд-2, з прибуттям о
17.47. Під час огляду ОВР повідомлено про відчеплення
вагону №63640205, через нагрів букси 135 градусів,
руйнування торцевого кріплення та злам стопорної планки, а
також відкручено корончату гайку.. Локомотив відчеплено
від поїзда та відправлено резервом

Поїзд залишено на ст.
Дніпробуд-2 через
відсутність
маневрового
локомотиву та
складача поїздів

1-0-0 Інцидент

Вантажний поїзд №4486 (ВЛ8 №1622 (ТЧ-7) (резервом)
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
сторонню особу. Запобігти наїзду не вдалось, смертельно
травмовано чоловіка.

Смертельно
травмовано чоловіка.
Затримка поїзда
№4486 склала 6 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №1695 (ВЛ80т №1249 (ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
1087 км ПК7 унаслідок спрацювання гальм. Під час огляду
виявлено саморозчеплення між 12 (№55744387) та 13
(№55849210) вагонами

Під час огляду
виявлено
саморозчеплення між
12 та 13 вагонами

1-0-0 Інцидент

Поїзд №2004 (2ТЕ116 №1582) зупинився на перегоні через
несправність локомотиву (несправність попадання води у
колектор) та 02.48 машиніст поїзда замовив допоміжний
локомотив. О 04.46 поїзд відправився з перегону, о 05.05
прибув на ст. Низяни.

Загальна затримка
поїзда №2004 склала 2
год. 29 хв. По впливу
затримано поїзд №96
на 1 год. 06 хв.

1-0-0 Інцидент

21

14.08.2018
08:50

14.08.2018
10:07
22

14.08.2018
12:55
23

15.08.2018
09:41

Верхній Токмак 2
Регіональна філія
«Центр діагностики
залізничної
інфраструктури»
перегін Божкове –
Кочубеївка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса перегін
Мигаєве – Роздільна
Сортувальна
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст.
Запоріжжя-Ліве
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст. Пологи

24

15.08.2018,
18:33
25

16.08.2018
01:28
26

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, 1329 км
ПК3 перегону
Тернопіль – Бірки
Великі
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
перегін Помічна –
Адабаш

Під час руху поїзд №8552 (ВЛ82М) на 110 км ПК4 парної
колії сталося падіння вала генератора з вагон-лабораторії
контактної мережі №19916519. О 09.10 вал виявлено

знаходився у габариті,
безпеці руху не
загрожував) та
прибрано монтерами
колії

1-0-0 Інцидент

Машиніст поїзда №25 Яремче – Одеса (ВЛ40у №1412 ТЧ-2
Подільськ) на 1429 км ПК10, при швидкості руху 100 км/год,
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
сторонню особу

Загальна затримка
поїзда склала 15 хв.

1-1-0 Аварія

Під час огляду підкранової колії мостового крану №72619,
при переході з лівої сторони на праву сторону смертельно
уражений електричним струмом слюсар-ремонтник ПТО СП
«Вагонного депо Запоріжжя-Ліве»

О 13.24 працівниками
швидкої допомоги
констатовано смерть
працівника депо.

1-1-0 Інше.
До відома

Поїзд №3002 (2ТЕ116 №1100Б/1208А), вага – 4131т, 47/1
вагонів. Станція формування – Пологи, станція призначення
– Н.Д. Вузол. Під час відправлення поїзда з 14 колії станції
(східної горловини) в районі стрілочного переводу №49
сталося сходження 3 вагонів з голови поїзда: 26 - №60360542
(УЗ, вантаж - сталь) другим візком 2 колісної пари, 27 №56868508 (вантаж – прокат) одним візком 2 колісної пари,
29 - №62783550 (вантаж – прокат) перший візок 2 колісної
пари
Поїзд №110 Львів – Херсон (ВЛ40У №1457-1) смертельно
травмував сторонню жінку

Сходження 3 вагонів з
колії

1-0-0 Аварія

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

Поїзд №148 (ТЕП70 №082) зупинився на 1044 км ПК10
через несправність локомотива (неможливість набору
позицій) з вимогою про надання допоміжного локомотива. О
02.59 допоміжний (ЧМЕ3т №7157) надано зі ст. Адабаш. О
03.30 поїзд відправився з перегону. О 03.45 прибув на ст.
Адабаш. О 03.53 поїзд відправився самостійно із затримкою

Затримка поїзда на 02
год. 13 хв.
1-0-0 Інцидент

16.08.2018
01:42
27

16.08.2018
06:40
28

29

16.08.2018
08:28

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Знам’янкаПасажирська
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків,
ст. Нова Баварія
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ.

на 2 год. 13 хв.
При відправленні поїзда №789 Харків – Київ (ЧС4 №017)
сталося саморозчеплення між локомотивом та першим
вагоном. Після з’єднання складу, поїзд відправився із
затримкою на 07 хв.

Затримка поїзда на 00
год. 07 хв.
1-0-0 Інцидент

Машиніст поїзда №124 Київ – Костянтинівка (ТЕП70 №116) Травмовано сторонню
на колії №2 застосував екстрене гальмування для запобігання
особу
наїзду на особу. Наїзду попередити не вдалося травмовано
стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію, швидку
допомогу. Потерпілого госпіталізовано до лікарні
В межах переїзду 5 км допущено ДТП між вантажним
Затримано поїзди:
автомобілем МАN та легковим автомобілем DAEWOO №298 на 52 хв., №6703
Lanos, з порушенням габариту. О 09.03 після прибуття на 40 хв. Повідомлено:
працівників поліції рух поїздів відновлено.
поліція, ВОХР.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

1-0-1 Аварія

1-0-0 ДТП
на залізничному
переїзді

