Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 16.08.2018 по 23.08.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
5
3
8
1
13
4

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Загорання
0
0
Не ліцензований
3
4
Інше
1
0
ВСЬОГО:
4
4

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовані
50
22
72
Травмовані
0
24
1
25

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

Травмовані
0
0
0
0

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

1

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
13
12

0
2
2

0
10
10

0

0

0

1

0

0

7
20

0
2

0
10

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

Місце скоєння
подій

16.08.2018
11:40

На вул. Щербакова
в м. Києві

17.08.2018,
12:00

На пр-ті Льва Ландау
у м. Харкові

1

2

Травмовано

8

0

0

0

0

0

1
9

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Автомобільний транспорт
Під час руху автобуса МАЗ-203065, водій якого здійснював Водій
автобуса 1-0-1 Втручання
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 47, на отримав
тілесні
зупинці громадського транспорту відбувся конфлікт водія ушкодження
автобусу та водія мотоциклу, в результаті чого останній
дістав пістолет та здійснив декілька пострілів у водія
автобуса
Водій
автомобіля
МЕРСЕДЕС-БЕНС-СПРИНТЕР Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
внаслідок порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював регулярні
перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 225е
«ст.м. «Академіка Барабашова» – станція Основа»

17.08.2018
20:30
3

17.08.2018
23:00
4

18.08.2018
07:20
5

19.08.2018
10:30
6

19.08.2018
05:11

На перехресті вулиці
Велика Перспективна
ті провулка
Василівського
у м.
Кропивницькому
На національному
шосе біля селища
Лещава-Долішня
Республіка Польща

Водій автобуса БАЗ-2215, рухаючись без пасажирів до місця
відстою транспортного засобу, не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з мотоциклом Хонда-ХР-250

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій автобуса МАН,
здійснюючи перевезення 54
пасажирів за нерегулярним міжнародним маршрутом Львів
(Україна) – Вена (Австрія), не впорався з керуванням та
допустив наїзд на дерево з’їхав з проїжджої частини дороги
і впав у 30 метрову прірву
На 264 км автодороги Водій легкового автомобіля Рено-Кенго, здійснюючи маневр
М-19 Доманове –
розвороту, не надав переваги у русі автобусу ФольксвагенКовель – Чернівці –
ЛТ-35, р/н ВК 5390 ВН, що належить приватній особі, не
Тереблече
ліцензований, водій якого здійснював перевезення 18
Тернопільська
пасажирів (паломники)
область
На 53 км +146 м,
Водій легкового автомобіля марки Мерседес-Бенц з
автодороги
невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де
«Тернопіль-Львів», допустив лобове зіткнення з автобусом марки Бова-FHDпоблизу
12.370, водій якого здійснював перевезення 44 пасажирів за
с.Підгородне,
міжнародним маршрутом «Херсон-Варшава»
Золочівського
району,
Львівської області
На 383 км М-12
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Пассат виїхав на
«Кропивницький –
смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковим
Знам`янка, Вінницької автомобілем Фіат-Дукато
обл.

3 пасажири
від отриманих травм
загинули на місці
пригоди ще 50
отримали травми
13 пасажирів
автобуса отримали
травми різних
ступенів тяжкості

1-3-50 З вини

Водій легкового
автомобіля та один
пасажир автобуса

1-0-2 Не з вини

Водій легкового
автомобіля
Фольксваген-Пассат
загинув на місці
пригоди, водій
легкового автомобіля
Фіат-Дукато та 10
його пасажирів
отримали травми
Постраждалі відсутні

1-1-11
неліцензований

7

8

19.08.2018
14:00

На вул. Полтавський
Шлях,
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2104 порушив правила
маневрування допустив, наїзд на стоячий автобус Неоплан316, водій якого здійснював нерегулярні перевезення 49
пасажирів за маршрутом «Харків – Одеса – Харків»

1-0-13 Не
ліцензований

1-0-0 Не з вини

19.08.2018
14:20

На 35 км + 400 м а/д
«Харків – Вовчанськ»,
поблизу с. Піщане,
Вовчанського р-ну,
Харківської обл.

20.08.2018
07:10

На а/д Н-31 «ДніпроЦаричанка-КобелякиРешетилівка»,
Дніпропетровської
області
На вул. Чернігівській
в м. Суми

9

10

11

20.08.2018
13:00

21.08.2018
08:00
12

13

14

15

16

21.08.2018
10:00

22.08.2018
08:45

22.08.2018
12:20

22.08.2018
07:00

Водій легкового автомобіля ВАЗ-21011 ненадав переваги у
русі допустив зіткнення з легковим автомобілем Лексус-RX350

Від отриманих травм
водій легкового
автомобіля ВАЗ-21011
та 2 його пасажири
загинули на місці
пригоди
16 пасажирів автобуса
отримали тілесні
ушкодження різного
ступеня важкості.

Водій вантажного автомобіля МАН, виконуючи маневр
обгону, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з
автобусом БАЗ-Еталон, водій якого здійснював перевезення
30 пасажирів за маршрутом «Зоря – Дніпро», від удару
автобус перекинувся на правий по ходу руху бік.
Водій автобусу Рута-25 СПГ, здійснюючи перевезення 2
Механічні
пасажирів за маршрутом № 52, не впорався з керуванням та
пошкодження
здійснив зіткнення з легковим автомобілем Мерседес-Бенц- транспортних засобів
180, який був припаркований на узбіччі дороги.
На вул. Князів
Водій автобуса БОГДАН-А092, 2007 р.в, який здійснював
В результаті ДТП
Коріатовичів
регулярні перевезення 19 пасажирів по міському маршруті
пішохід отримала
у м. Кам'янець
№ 12 сполученням «Пологовий будинок - мікрорайон тілесні ушкодження у
Подільський,
Жовтневий», рухаючись по вулиці Князів Коріатовичів в вигляді перелому обох
Хмельницька
напрямку просп. Грушевського здійснив наїзд на пішохода,
гомілок
області
який переходив вул. Князів Коріатовичів поза межами
пішохідного переходу
На перехресті вул.
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не надав переваги у 3 пасажири автобуса
Смілянської та
русі та допустив попутне зіткнення з автобусом Meрceдeсотримали травми
проспекту Хіміків,
Бенц, водій якого здійснював перевезення пасажирів за
у м. Черкаси
міським маршрутом №22
На вул. Івана Мазепи, Водій автобуса
РУТА-25, здійснюючи перевезення 3 Постраждалі відсутні
у м. Житомирі
пасажирів за маршрутом № 147 «Довжик – Житомир», не
надав переваги у русі допустив зіткнення з вантажним
автомобілем ГАЗ-330232-244
На вул. Гагаріна, у Водій автобуса Іван-A-O7-A4-44, здійснюючи перевезення Постраждалі відсутні
м. Чернівцях
13 папсажирів за маршрутом «Чернівці – Похила», не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Ніссан-Прімастар
На 3 км + 100 м,
Водій автобуса БАЗ-А079.19, рухаючись без пасажирів за Пішохід від отриманих
а/д «Селидове-Гірник- маршрутом «Селідове – Новогродівка», допустив наїзд на травм загинув на місці
Максимільянівка»
пішохода, який раптово вибіг на проїзну частину дороги,
пригоди
Донецької області
поза межами пішохідного переходу

1-3-0
Неліцензований

1-0-16 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-3 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-1-0 Не з вини

17

17.08.2018
17:20

На перехресті вулиць
Київської та Князів
Острозьких
у м. Житомирі

17.08.2018
10:31

На перехрестті вул.
Княгині Ольги і
Степана Бендери
у м. Рівне

20.08.2018
16:25

На вул. Маяковського
в м. Харкові

21.08.2018
10:40

На пр-т Науки
у м. Харкові

1

2

3

Водій
легкового
автомобіля
Фольксваген-Гольф
проігнорував забороняючий сигнал світлофора та допустив
зіткнення з автобусом І-Ван-А079, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за приміським маршрутом № 127
Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса «Шкода- 14Тр» № 0134, рухаючись по
вул. Княгині Ольги по маршруту № 1 «Мототрек-селище
Ювілейне», в напрямку вул. Степана Бандери, не вибрала
безпечної швидкості руху, не дотрималася безпечної
дистанції та допустила зіткнення з легковим автомобілем
МІЦУБІСІ-АУТЛЕНДЕР, який рухався
в попутному
напрямку попереду та зупинився перед перехрестям на
заборонний сигнал світлофора
Водій трамваю ТАТРА-Т3 здійснюючи перевезення 60
пасажирів за міським маршрутом № 12 «Південний вокзал –
Лісопарк», допустив зіткнення з рухаючимся у попутньому
напрямку, обїжджаючим припарковане авто, легковим
автомобілем Рено-Меган
Водій тролейбуса TРОЛЗА, здійснюючи перевезення 50
пасажирів за міським маршрутом № 2 «РК «пр-т Перемоги»
– «РК «пр-т Жуковського», внаслідок недотримання
бокового інтервалу скоїв зіткнення з автомобілем ГАЗ-3302
(фургон малотонажний), та легковим автомобілем КІАСІІД, а також внаслідок недотримання дистанції скоїв
зіткнення з легковим автомобілем МЕРСЕДЕС-БЕНСML350

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Легковий автомобіль
отримав незначні
механічні
пошкодження

1-0-0 З вини

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 З вини

Механічні
пошкодження
транспортних засобів

1-0-0 З вини

Залізничний транспорт

1

2

17.08.2018
14:25

17.08.2018
19:25

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Бахмут
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, перегін
Веселий Поділ –
Петрівка

За повідомленням чергового по вокзалу працівниками поліції
виявлено пакет з гранатами в районі вбиральні Працівниками
поліції оточено місцезнаходження вибухових пристроїв. О
14.35 працівниками ДСНС гранати вивезено

Загрози безпеці руху
немає. Затримки
поїздів немає.

Поїзд №6687 Кременчук – Ромодан (ТЕП150 №004) на 225
км ПК4 застосував екстрене гальмування для запобігання Затримка поїзда склала
наїзду на сторонній предмет (мішок із старими речами) з
03 хв..
наїздом.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

3

17.08.2018
21:47

4

18.08.2018
01.06

19.08.2018
06:09
5

19.08.2018
04:54
6

19.08.2018
13:37
7

8

19.08.2018
13:48

Поїзд №2747 (ВЛ80с №1619) зупинився на колії №3 для
пропуску графікових пасажирських поїздів парного напрямку
(«вікно» на перегоні Сербка – Буялик). О 22.12 машиніст
Регіональна філія
поїзда №3018 (ВЛ80с №2384) повідомив про витік вантажу у
Затримку поїзда
«Одеська залізниця», другому вагоні з хвоста поїзда №95362273 (вантаж – ячмінь). №2747 склала 6 год. 51
ДН-1 Одеса, ст. Сербка Оглядом працівником вагонного господарства виявлено
хв
збитий невідомими особами ЗПП, відкритий люк та витік
вантажу з порушенням габариту. Після відчеплення групи з 7
вагонів поїзд відправився о 04.38
На пульт-табло ДСП ст. Мінеральна перегін Орловщина –
Мінеральна, 1 та 2 ділянки наближення хибно сигналізують
Регіональна філія
зайнятістю. Оглядом локомотивною бригадою поїзда №3106
«Придніпровська
Затримано поїзди:
біля сигнальної установки №2 виявлено вскриті сторонніми
залізниця», ДН-1
№3106 на 35 хв.,
особами колійні коробки. Оглядом працівниками ШЧ
Дніпро, перегін
№1447 на 22 хв.,
виявлено разобладнання сторонніми особами 2 дросельОрловщина –
№1449 на 22 хв.
трансформатора біля сигнальної установки №2/7. О 04.37
Мінеральна
надано телеграму №1160 ДН-1 на відновлення пристроїв
СЦБ.
Регіональна філія
Черговий по переїзду 12 км ст. Придонецька отримала Травмовано сторонню
«Донецька залізниця», повідомлення від ТЧМ поїзда №7031 Лиман – Лозова, що
особу
ДН-2 Лиман
збоку парної колії зупиночного пункту Райгородок ст.
Придонецька, знаходиться особа чоловічої статі з
травмуванням кінцівки рухомим складом.
Регіональна філія
Поїзд №255 Херсон – Львів (ЧС4 №065 ТЧ-1 Київ-Пас, у Затримка поїзда на 01
«Південно-Західна
складі 16 вагонів) прибув на станцію о 04.34 та 04.54 заявив
год. 40 хв.
залізниця», ДН-3
допоміжний локомотив через несправність електровоза. О
Жмеринка, ст.
05.30 зі ст. Гнівань відправлено допоміжний локомотив
Вінниця. Поїзд
ВЛ80Т №1156 від поїзда №8353, прибув на ст. Вінниця о
06.04. Відправився поїзд о 06.14 із затримкою на 1 год. 40 хв.
Регіональна філія
Поїзд №3701 (2ТЕ116 №946А/1033А/1041Б) зупинився на 17 Затримка поїзда на 02
«Донецька залізниця», км ПК1 перегону Сіверськ – Ниркове з причини виходу з год. 04 хв. По впливу
ДН-2 Лиман
ладу секції 946А та запросив допоміжний локомотив.
затримано поїзд
Допомогу надано зі ст. Сіверськ локомотивом (ЧМЕ3 №6838) №6504 на 1 год. 44 хв.
та зі ст. Ниркове локомотивом (ЧМЕ3 №3550). Поїзд №3701
прибув на ст. Ниркове о 15.25 із затримкою на 2 год. 04 хв.
Регіональна філія
Поїзд №2808 (ВЛ80к №136) під час прямування поїзда ДСП
Затримано поїзд
«Львівська залізниця», ст. Верба доповіла, що в третьому вагоні з хвоста поїзда
№2808 на 30 хв.
ДН-3 Рівне, ст.
№65785964 знаходиться стороння особа. На ст. Кам’яниця
Кам’яниця
поїзд прибув о 13.48. Після прибуття працівників поліції

1-0-0 Втручання
в діяльність.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

19.08.2018
14:.02
9

19.08.2018
15:20
10

11

12

13

19.08.2018
21:24

20.08.2018
00:12
20.08.2018
04:28

20.08.2018
09:37
14

20.08.2018
09:35

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця» ДН-1
Дніпро

20.08.2018
12:12

Регіональна філія
«Південна залізниця»
ДН-5 Куп’янськ.

15

16

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-5 Ужгород, ст.
Бескид, на 1635 км
ПК6
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, на 1024 км
ПК2 ст. Кордишівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Понінка
Філія «Пасажирська
компанія», ст. БілаЦерква
Регіональна філія
«Одеська залізниця»
ДН-4 Херсон, ст.
Вадим
Регіональна філія
«Одеська залізниця»
ДН-4 Херсон

особу знято з поїзда і направлено в Дубенський райвідділок
поліції
Поїзд №1695 (ВЛ11 №086) застосував екстерне гальмування
для попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не
вдалося

Поїзд №1695
затримано на 22 хв.
Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

З доповіді машиніста поїзда №6307 (ЕР9м №549), на парній
колії біля вхідного сигналу Ч лежить чоловік у міжколійному
просторі, живий з травмами ніг.

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Поїзд №6260 Шепетівка – Козятин (ЕР9м №557) на 113 км
ПК5 травмував стороннього чоловіка. Травмованого
госпіталізовано. Повідомлено: швидку допомогу, поліцію.

Поїзд відправився із
затримкою на 16 хв.
Травмовано сторонню
особу
Затримок руху поїздів
та потерпілих немає

1-0-1 Аварія

Затримка поїзда
більше 2 год.

1-0-0 Інцидент

Відправився об 11.33
із затримкою на 2 год.
56 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди:
№6141 на 05 хв.,
№6140 на 27 хв.,
№3163 на 42 хв.,
№3007 на 50 хв.,
№3161 на 46 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

За повідомленням ПК ЛВОКЧ в приміщенні безкоштовного
туалету, що знаходиться на пероні вокзалу ст. Біла Церква,
виникла пожежа
Поїзд №6578 Вадим – Миколаїв- Вантажний (ДЕЛ02 №003 з
локомотивом
2Т10М
№2646Б)
через
несправність
локомотива ТЧМ запросив допоміжний локомотив.
Допоміжний ЧМЕ3 №5888, надано зі ст. Херсон о 04.57.
Поїзд №2507 (2ТЕ10ут №0028) зупинився на колії №2 через
несправність локомотива (заклинення 6 колісної пари секції
№0028А) з вимогою допоміжного локомотиву. Несправну
секцію було залишено на станції. Поїзд з допоміжним
локомотивом 2ТЕ10ут №0071/0063
На 214 км ПК10 на опорі контактної мережі №273 приблизно
в метрі від контактної мережі знаходиться сторонній чоловік.
О 10.36 за вимогою працівників ЕЧК знято напругу по
непарній колії перегону Іларіонове – Ігрень, о 12.06 знято
напругу по парній колії перегону Ігрень – Іларіонове. О 12.20
чоловіка знято з опори та передано працівникам поліції. О
12.27 подано напругу на парну колію перегону, о 12.29
подано напругу на непарну колію перегону.
Поїзд №2663 (ВЛ82м №053) за вихідним сигналом Н1
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на
сторонню особу. Наїзд попередити не вдалось – травмовано

1-0-0 Інше
Пожежа

1-0-1 Аварія

20.08.2018
18:02
17

18

20.08.2018
22:33

19

21.08.2018
06.30

20

21.08.2018
09:30

21

21.08.2018
17:49

22

22.08.2018
11:53

22.08.2018
12:35

23

сторонню жінку (ампутація лівої ноги). Потерпілу
доставлено до міської лікарні
Регіональна філія
За повідомленням машиніста поїзда №6025 Львів – Сянки
«Львівська залізниця» (ЕР2 №124, 4 вагони) пасажирами через малу кількість
ДН-1 Львів
вагонів. Для вивозу пасажирів надано засилочний
електропоїзд №7633 (ЕР2м №324, 6 вагоні). Затримка поїзда
склала 1 год. 22 хв. По впливу затримано поїзди: №18 на 34
хв., №6157 на 1 год. 20 хв.
Регіональна філія
Поїзд № 6307 Ковель – Червоноград відправився о 22.33 із
«Львівська
запізненням на 1 год. 38 хв. через пізній вихід дизель-поїзда з
залізниця», ДН-3
депо. Причина встановлюється.
Рівне
Регіональна філія
Поїзд №811 Ківерці – Львів прибув на станцію із запізненням
«Львівська залізниця», на 5 хв. з вимогою допоміжного локомотива. Зі ст. Ківерці
ДН-3 Рівне, ст.
надано допоміжний локомотив ЧМЕ3 №1819 ТЧМ-14
Гнідава.
Мачинський.
Регіональна філія
За повідомленням в.о. ПЧЗ-22 на 1252 км ПК9 зі сторони
«Одеська залізниця», непарної колії в лісосмузі на відстані 50 метрів від крайньої
ДН-1 Одеса, перегін
рейки було виявлено два снаряди ВВВ. Колія для руху не
Сербка – Буялик
закривалась, швидкість не обмежувалась..
Філія «Пасажирська
Поїзд №136 Білгород-Дністровський – Чернівці зупинився за
компанія», ст.
показаннями пристрою КТСМ «Тривога-0» у 5 рух. од. 3 вісь
Роздільна-1
права сторона, вагон №03512217 (купе, 36 пасажирів).
(регіональна філія
Оглядом працівників ВЧД нагрів підтверджено та заявлено
«Одеська залізниця») відчеплення вагона
Регіональна філія
Поїздом №750 Івано-Франківськ – Київ на 1471 км ПК2
«Львівська залізниця», смертельно травмовано сторонню людину. Повідомлено:
ДН-1 Львів, перегін
швидку допомогу, поліцію.
Підзамче – Підбірці
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
«Одеська залізниця» №3259 ТЧ-8 Миколаїв складач поїздів Зозуля) з подачі 7
ДН-4 Херсон, ст.
завантажених щебнем напіввагонів, вагонами вперед при
Горохівка
швидкості 3 км/год, на під'їзній колії (колія на балансі
колієвласника) сталося сходження з рейок четвертого за
напрямком руху вагона №67185736 (Україна, побудований
«Уралвагонзавод» - 01.12.1985, КР 90 ВРЗ Дарниця 18.08.2008, ДР 543 ВЧД Основа - 28.05.2017, ТОв-1 4186
ВЧД Батуринськ - 03.02.2018) двома колісними парами,
першого за напрямком руху візка з провалом у середину колії

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

Поїзд №811
відправився із
загальною затримкою
на 1 год. 29 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримки поїздів не
допущено

1-0-0 Втручання
в діяльність

.Поїзд відправився о
19.14 із затримкою на
1 год. 25 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано на 35
хв.

1-1-0 Аварія

Схід вагона з колії

1-0-0 Аварія

22.08.2018,
20:55
24

22.08.2018
19:30
25

22.08.2018
22:00
26

27

22.08.2018
23:10

22.08.2018
23:50
28

23.08.2018,
01:01
29

1

17.08.2018
00:31

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця» ДН-3
Запоріжжя, перегін
Івківка –
Синельникове-1
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця» ДН-2
Харків, перегін
Колійний пост 18 км –
Харків- Балашовський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця» ДН-2
Козятин, перегін
Ольшаниця – Рокитне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця» ДН-3
Жмеринка, ст. Гнівань
Регіональна філія
«Львівська залізниця»
ДН-4 ІваноФранківськ, ст.
Ямниця
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця» ДН-5
Конотоп, перегін
Неплюєве – Янпіль
Чорне море,
траверс мису
Тарханкут
Ш = 45 11.1
Півн., Д = 032 19.7
Східн

Поїзд № 6132 Запоріжжя-1 – Синельникове-1 на 1037 км
ПК9
смертельно
травмував
стороннього
чоловіка.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Відправився о
21.02 із затримкою на 7 хв.

Травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 7 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №7680 на 16 км ПК1 смертельно травмував сторонню
жінку

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Поїзд №41 Дніпро – Трускавець на 77 км ПК4 смертельно
травмував стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу. Відправився о 22.34 із затримкою на 34 хв.

Травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 35 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №2214 (ВЛ 80Т №1483) на 1101 км ПК8 смертельно
травмував стороннього чоловіка (віком близько 50 років), що
кинувся під рухомий склад.

Смертельно
травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 17 хв.
Травмовано сторонню
особу

Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЦШК
2М62 №1135 на колії №4 виявлено сторонню жінку з
ознаками травмування рухомим складом
Поїзд №73 Москва – Львів після застосування екстреного
гальмування зупинився на 536 км ПК1 з причини
попередження наїзду на сторонню особу. В межах
зупиночної платформи Івотка травмовано стороннього
чоловіка
Морський та річковий транспорт
Рятувальне судно «Сапфір», прапор України, порт приписки
Одеса, екіпаж - 26 осіб, пасажири - 2 особи 01:03 р/с
«Сапфір» зупинилось у точці Ш=45 13.3 Півн., Д= 032 16.3
Східн. на вимогу російского військового судна «Вельбот406», 01:10 Доглядова група піднялась на борт та почала
огляд судна 02:18 Доглядова група закінчила роботу, та

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія
Травмовано сторонню
особуПоїзд затримано
на 46 хв.

Спроба затримання
р/с «Сапфір»
російским військовим
судном «Вельбот-406»

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність. До
відома

залишила борт судна, р/с «Сапфір» поновило рух у напрямку
базового порту Чорноморськ Вітер північно-західний 6 м / с,
видимість добра, море 3 балла
Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

