Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 27.07.2018 по 02.08.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
6
2
6
0
12
2

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовані
18
8
26
Травмовані
0
25
0
25

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
1
0
3
0
0
0
4
0

Травмовані
0
2
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

Інформація до відома
ВСЬОГО

1

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій

Травмовано

Катастрофи
0
0
Аварії:
14
7
- наїзди на сторонніх
9
7
осіб
- пожежі
0
0
- сходи рухомого складу,
5
0
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
8
0
ВСЬОГО:
22
7
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
5
0
діяльність
ДТП на залізничних
4
4
переїздах
Інше
0
0
ВСЬОГО:
9
4
№

Дата і час
скоєння
подій
27.07.2018
04:48

На 74 км + 600 м, а/д
«Київ-Чоп»,
Житомирська область

27.07.2018
07:35

На пр-ті Гагаріна, у м.
Харкові

27.07.2018
09:00

На вул. Каруни, у м.
Дніпрі,
Дніпропетровської

1

2

3

Місце скоєння
подій

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Рено-Мастер не обрав безпечної
швидкості та дистанції руху допустив попутне зіткнення з
автобусом Неоплан-M122, що належить приватній особі, не
ліцензований , водій якого здійснював нерегулярні
перевезення 60 пасажирів
Водій легкового автомобіля ШЕВРОЛЕ-AВЕО порушив
правила маневрування та допустив зіткнення з автобусом
Неоплан-TOURLINER, водій якого рухався без пасажирів,
за міжміським міжобласним маршрутом «Київ – Харків»
Водій автобуса Мерседес-Бенц, здійснюючи перевезення
18 пасажирів за міським маршрутом № 23, під час
маневру заміни дорожнії полоси прийняв вправо та

0
2
2
0
0

0
2
Травмовано
0
10
0
10

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не
ліцензіат

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

4 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-4 З вини

обл.
27.07.2018
17:00

На нерегульованому
переїзді 257 км
перегону Мамаївці –
Чернівці-Північні,
Чернівецької обл.

27.07.2018
12:30

На 22 км + 300 м а/д
Р-07 «Чугуїв –
Мілове», поблизу
смт. Чкаловське
Чугуївського р-ну.,
Харківської обл.

28.07.2018
16:40

На
Білгородському
шосе в м. Харків

28.07.2018
15:10

На
вул.
Панаса
Мирного
в
м.
Хмелььницький

28.07.2018
05:38

На перехресті вул.
Київська та просп.
Миру в м. Чернігів

29.07.2018
11:22

На
вул.
Плеханівська, у м.
Харкові

4

5

6

7

8

допустив попутне зіткнення з вантажним автомобілем
Рено
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-Спрінтер-313СDI,
здійснюючи нерегулярні перевезення 15 пасажирів
проігнорував заборонений сигнал сфітлофора, витїхав
на нерегульований залізничний переїзд та допустив
зіткнення з вантажним поїздом № 3810

пасажири автобуса
від отриманих травм
загинули на місці
пригоди, 9 пасажирів
автобуса отримали
травми
Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи регулярні Постраждалі відсутні
перевезення 21 пасажира за міжобласним маршрутом
«Харків – Новоайдар», внаслідок раптової технічної
несправності транспортного засобу (лопнув передній
кінець наконечника поздовжньої кермової тяги), не
впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет, з
послідуючим перекиданням транспортного засобу на
правий бік
Водій
легкового автомобіля
ВАЗ-2101, внаслідок
транспортні засоби
порушення правил маневрування допустив наїзд на
отримали механічні
стоячий автобус ІВАН A07A-30, водій якого здійснював
пошкодження
регулярні перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 202е «ст.м. «Центральний ринок» – вул.
Рудіка»
Водій автобусу Мерседес Бенц, здійснюючи перевезення 3 1 пасажир автобуса
пасажирів за маршрутом №1741/3, допустив зіткнення з отримав
тілесні
легковим автомобілем Опель Астра, водій якого здійснював ушкодження
маневр розвороту в невстановленому місці.
Водій легкового автомобіля Фольцваген Транспортер, 6 пасажирів легкового
ігноруючи червоний сигнал світлофора, продовжив рух на автомобіля отримали
перехресті та допустив зіткнення з вантажним автомобілем тілесні
ушкодження
Фольцваген ЛТ46.
різних
ступенів
важкості
Водій легкового автомобіля Фольгваген Пассат, Постраждалі відсутні
рухаючись крайньою лівою смугою, виїжджаючи на
перехрестя зіткнувся з рухаючимся у попутньому
напрямку виконуючим маневр попороту вліво
автобусом РУТА 20, водій якого здійснював перевезення
5 пасажирів за міським маршрутом №251Е «Парк
«Зустріч»-пров. Короленко»

1-2-9 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-6 Не
ліцензіат

1-0-0 З вини

29.07.2018
10:35

9

29.07.2018
14:00

10

30.07.2018
15:15
11

31.07.2018
07:00
12

13

31.07.2018
14:30

На вул. Небесної Водій автобуса марки РУТА 25, рухаючись по вулиці Постраждалі відсутні
Сотні у м. Житомирі Небесної Сотні за маршрутом №121 «Глибочиця Станишівка»
в напрямку Станишівка не вибрав
безпечної дистанції та швидкості руху, здійснив
зіткнення з лековим автомобілем марки ШКОДА
ОКТАВІЯ, який рухався попереду в попутному
напрямку, який у свою чергу здійснив зіткнення з
автомобілем ВАЗ 21013, який рухався попереду в
попутному напрямку. Внаслідок ДТП транспортні
засоби отримали механічні пошкодження. На момент
ДТП в салоні автобуса знаходилось десять пасажирів..
558 км автодороги М- Водій автомобіля Фольксваген Пассат, при виїзді з Внаслідок пригоди 10
06 Київ – Чоп біля с. другорядної дороги на головну, не виконав вимогу осіб травмовано (водій
Солонка,
Львівська дорожнього знаку 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено", не
та 3 пасажири з
область
надав переваги у русі та здійснив зіткнення з автомобілем
автомобіля
БМВ 318, після цього по інерції виїхав на зустрічну смугу, де Фольксваген Пассат (з
здійснив зіткнення з автомобілем Мерседес Бенц Спрінтер. них 2 дитини 2006р.н.,
Автомобілі належать приватним особам. Не ліцензовані та 2018р.н.), водій та
3 пасажири з
автомобіля БМВ 318 (з
них 2 дитини 2001р.н.,
та 2002р.н.), водій та
пасажир з автомобіля
Мерседес Бенц
Спрінтер).
у
с.
Стоянів, Водій легкового автомобіля Шкода-Супер не впорався з Водій та 7 пасажирів
Радехівського района керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив легкового автомобіля
Львівської області
зіткнення з легковим автомобілем Фольксваген-Т4
Фольксваген отримали
травми різних ступенів
тяжкості
На вул. Залізничній в Водій легкового автомобіля Деу Нубіра при виконані Водій
легкового
м. Підгородне,
маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху де автомобіля
отримав
Дніпропетровська
допустив зіткнення з автобусом Фольцваген ЛТ35, водій тілесні ушкодження
обл.
якого здійснював перевезення 5 пасажирів за регулярним
міським маршрутом № 242.
На вул Чорновола в м. Водій автобусу Богдан А-091, який здійснював перевезення
Водій та 2 пасажири
Вишневе, Київська
9 пасажирів за маршрутом « 732, виїхав на смугу
автобусу Богдан, а
обл.
зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом Рута-25, також водій автобусу
водій якого здійснював перевезення пасажирів за Рута отримали тілесні

1-0-0 З вини

1-0-10 Не
ліцензовані

1-0-8 Не
ліцензований

1-0-1 Не з вини

1-0-4 З вини

31.07.2018
12:05
14

01.08.2018
10:20

На
пр-т
Сталінграда
м.Харків

Героїв
в

На вул. Чорновола
(біля АЗК ОККО) у м.
Рівне

15

02.08.2018
04:36
16

31.07.2018
14:15
1

31.07.2018
15:05
2

Вітебська
обл.,
Оршанський
р-н.,
республіка Білорусь

маршуртом № 306. Автобус Рута-25 після зіткнення
відкинуло в сторону та він зіткнувся з автобусом Атаман
А0902, водій якого знаходився без пасажирів та працював за
маршрутом № 723.
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21103 внаслідок
недодержання бокового інтервалу допустив зіткнення з
автобусом ІВАН A07A, водій якого здійснював регулярні
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 304е
«майдан Сергіївський – станція Рогань»
Водій легкового автомобіля ВАЗ 21011, рухаучись в
напрямку а/д Київ-Чоп, завершуючи маневр обгону,
допустив виїзд на праве узбіччя дороги з подальшим
некерованним розворотом та виїздом на смугу зустрічного
руху, де допустив зіткнення з автоьусом І-ВАН, який
виконував перевезення 10 пасажирів за регулярним
моршрутом «Рівне-Здолбунія». ДТП сталося на 5-й годині
роботи водія.
Водій автобусу Неоплан Н 1116, здійнсюючи перевезення
53 пасажирів за міжнарродним маршрутом «Київ – Таллінн»
не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги де
допустив наїзд на перешкоду «електроопору» в результаті
чого відбулось перекидання автобуса на правий по ходу
руху бік.

Міський електричний транспорт
На вул. Гімназійна Водій
легкового
автомобіля
ВАЗ-2107
внаслідок
набережна в м. Харків недодержання дистанції руху допустив зіткнення з
тролейбусом ЛАЗ-Е301D1, водій якого рухався без
пасажирів та здійснював перевезення за міським
маршрутом № 6 «вул. Університетська (кінотеатр «Зірка») –
станція Основа»
На вул. Гімназійна Водій невстановленого вантажного автомобіля внаслідок
набережна в м. Харків недодержання бокового інтервалу руху допустив наїзд на
стоячий тролейбус ЛАЗ-Е301D1 (відбив дзеркало заднього
виду з лівого боку), який знаходився на оформленні іншої
(попередньої) ДТП та здійснював перевезення за міським
маршрутом № 6 «вул. Університетська (кінотеатр «Зірка»)
– станція Основа». В салоні тролейбуса пасажирів не було

ушкодження.

Транспортні засоби
отримали механічні
пошкодження

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

6 пасажирів автобусу
отримали
тілесні
ушкодженн
ясереднього ступенню
важкості

1-0-6 З вини

Транспортні засоби
отримали механічні
пошкодження

1-0-0 Не з вини

Транспортні засоби
отримали механічні
пошкодження

1-0-0 Не з вини

31.07.2018,
13:08

3

01.08.2018
13:35
4

Пуща Водиця 1-ша Водій трамваю «Татра» Т-3SU, , маршрут № 12 «Станція
лінія, у м. Києві
метро «Контрактова площа» - Пуща Водиця 14-та лінія» під
час руху з від зупинки по вул. Ф.Максименка
(Червонофлотська) в напрямку Пущі-Водиці зіткнувся з
легковим автомобілем ДЕУ ЛАНОС, який виїхав на
перехрестя з другорядної дороги. Від удару автомобіль
перекинувся на дах, при цьому травмовано 2 людини в
легковому автомобілі. Під час пригоди в салоні трамваю 19
пасажирів, які не постраждали.
На
вул.
Євгена Водій трамваю TАТРA-Т3, здійснюючи перевезення 15
Котляра,
у
м. пасажирів за міським маршрутом № 20 «Південний
Харкові
вокзал – просп. перемоги» здійснив зіткнення з
рухаючимся у попутньому напрямку легковим
автомобілем ВАЗ 2110.

27.07.2018
05:45

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми, перегін
Коломак – Водяна

27.07.2018
11:34

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Лантарівка
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Сватове

1

2

27.07.2018
11:50
3

4

27.07.2018
15:30

Регіональна філія
«Придніпровська

2 пасажира автомобіля
отримали травми.

1-0-2 Не з вини

Транспортні засоби
отримали механічні
пошкодження

1-0-0 З вини

Залізничний транспорт
По парній колії 79 км ПК4 провід контактної мережі
Затримано поїзди:
знаходиться в негабариті через обрив несучого тросу М-95 в №2189 на 1 год. 10 хв.;
сідлі опори №352 в наслідок складних погодних умов (гроза, №6291 на 1 год. 00 хв.;
сильний вітер). О 06.55 несучій трос прибрано в габарит та №138 на 50 хв.; №2180
подано напругу для відправлення з перегону поїзда №2180. на 2 год. 52 хв.; №272
1-0-0 Інцидент
Об 11.39 контактну мережу відновлено повністю.
на 40 хв.; №60 на 20
хв., №2125 на 2 год. 35
хв., №6291 на 2 год. 27
хв., №2184 на 2 год.49
хв., №724 на 04 хв.
За повідомленням начальника станції на лінію «102»
1-0-0 Втручання
поступило анонімне повідомлення про замінування
в діяльність
пасажирської будівлі. Працівників та пасажирів евакуйовано,
проводяться пошукові заходи
На лінію «102» поступило анонімне повідомлення про
1-0-0 Втручання
замінування пасажирської будівлі. Працівники та пасажири
в діяльність
евакуйовані.
Затримано поїзди:
О 15.05 після огляду вибухонебезпечних пристроїв не
№6442 на 45 хв.,
виявлено, роботу вокзалу ст. Сватове відновлено.
№6338 на 1 год.
07 хв., №137 на 2
год. 45 хв
Під час виконання маневрової роботи з прибирання 5 вагонів
Схід вагона з рейок
1-0-0 Аварія
локомотивом (ЧМЕ3 №3055, ТЧМ-7) вперед допущено

залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Самійлівка,
під’їзна колія
«Самійлівський
Елеватор».
На нерегульованому
переїзді 257 км
перегону Мамаївці –
Чернівці-Північні,
Чернівецької обл.

сходження 1 за напрямком руху вагона №95668240 (УЗ,
порожній зерновоз)третьою колісною парою.
О 19.29 вагон встановлено на рейки за допомогою
накочувальних башмаків

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів

Поїзд №2 Костянтинівка – Івано-Франківськ (2М62 №961,
ТЧМ-1) на регульованому переїзді 23 км ПК3 (без чергового
працівника), при справно працюючій світловій та звуковій
сигналізації,
сталося
зіткнення
з
мотоциклістом.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.

28.07.2018
07:33

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

28.07.2018
12:19

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

Поїзд №7411 (міська електричка, ЕПЛ9т №012,) в районі
зупиночної платформи «Депо» смертельно травмував
стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію, швидку
допомогу. Затримка поїзда склала 11 хв. По впливу
затримано поїзд №6907 на 12 хв.
Поїзд №2809 прибув на станцію через спрацювання гальм.
Після усунення
Після огляду працівником вагонного господарства зауважень
несправності
не виявлено, відправився о 12.39 із затримкою на 22 хв.
відправився поїзд о
Прибув на ст. Сухачівка о 13.04 через спрацювання гальм.
15.08 із загальною
Після огляду працівником вагонного господарства у вагонах затримкою на 2 год. 19
№24536211, №24373250 – відпущені гайки на кінцевих
хв.
рукавах та у вагоні №94657079 – пошкоджено
ущільнювальне кільце. Прибув на ст. Запоріжжя-Кам’янське
о 14.18. Після огляду працівниками вагонного господарства у
вагоні №95760674 виявлено пульсуючій витік повітря у

27.07.2018,
17:00

Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-Спрінтер-313СDI,
здійснюючи нерегулярні перевезення 15 пасажирів
проігнорував заборонений сигнал сфітлофора, витїхав на
нерегульований залізничний переїзд та допустив
зіткнення з вантажним поїздом № 3810

5

28.07.2018
11:20
6

7

8

пасажири автобуса
від отриманих травм
загинули на місці
пригоди, 9 пасажирів
автобуса отримали
травми.
Затримано поїзди:
№3810 на 1 год. 35
хв., №3158 на 59 хв.,
№956 на 1 год. 04 хв.,
№952 на 50 хв.
Потерпілого швидкою
допомогою доставлено
у Львівську лікарню
№8. Вини філії немає.
Затримка поїзда склала
15 хв. По впливу
затримано поїзд №749
на 12 хв.
Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-2-9 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-1
ДТП

1-1-0
Аварія

1-0-0
Інцидент

28.07.2018
15:50

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

28.07.2018
18:40

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

28.07.2018
20:27

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

28.07.2018
19:50

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль

28.07.2018
22:02

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка

28.07.2018
22:35

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне

9

10

11

12

13

14

трійнику магістралі.
Під час осаджування 4 вагонів на під’їзну колію (колія на
балансі колієвласника) локомотивом ЧМЕ3 №2950 ТЧ-7
Синельникове (ТЧМ-7), сталося сходження 3 і 4 вагонів
(«ЦТЛ», вантаж - відсів) за напрямком руху: №63027312 –
першою колісною парою першого візка та №61218269 –
першою колісною парою другого візка.
Після підтягування 3 вагонів лебідкою та не закріплення
гальмівними башмаками на під’їзній колії (колія на балансі
колієвласника) допущено вихід даної групи вагонів за
граничний стовпчик колії,
де у той час проводилась
маневрова робота, з послідуючим зіткненням маневрових
складів та сходженням з рейок 2 порожніх вагонів по 1 візку
кожний.
Поїзд №3418 (ВЛ80к №138, ТЧМ-7) на колії №2 навпроти
пасажирської платформи застосував екстрене гальмування з
наїздом на тіло невідомої жінки (вік приблизно 50 р.) яке
знаходилось на лівій нитці без ознак життя. Затримка поїзда
склала 1 год. 29 хв. По впливу затримано поїзди: №6638 на
35 хв., №2520 на 41 хв. Повідомлено: поліція, ВОХР, швидка
допомога
Поїзд №6243 Ланівці – Тернопіль (ДР1а №190/217, РПЧМ-2)
зупинився на 145 км ПК1 через несправність локомотива
(втрата масла гідростатики через кільце гідронасоса). Поїзд з
допоміжним локомотивом ЧМЕ3 №4787 ТЧМ, прибув на ст.
Тернопіль о 20.48 із затримкою на 1 год. 43 хв.
Поїзд №1623 (ВЛ80 №1403, ТЧМ) на 1187 км ПК5 застосував
екстрене гальмування для запобігання наїзду на людину.
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано
стороннього чоловіка. Затримка поїзда склала 33 хв.
Повідомлено: поліція, швидка допомога.
Поїзд №6322 Ковель – Сарни (2М62у №306А ТЧ-7, ТЧМ-7)
через пізній вихід з депо відправився із затримкою на 45 хв.
О 23.40 поїзд зупинився на перегоні Повурськ – Троянівка
через несправність локомотива (несправність дизеля) з
вимогою допоміжного локомотива. Допоміжний локомотив
надано зі ст. Троянівка від поїзда №141. О 00.34 поїзд №6322
з допоміжним локомотивом прибув на ст. Троянівка. Після
зміни допоміжного локомотива на М62 №1365, ТЧМ-7 поїзд

Схід вагонів

1-0-0
Аварія

Схід вагонів

1-0-0
Аварія

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0
Аварія

1-0-0
Інцидент

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0
Аварія

1-0-0
Інцидент

Регіональна
філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-2
Козятин,
перегін
Козятин-2
–
Сестринівка

15

29.07.2018
09:26

16

29.07.2018, Регіональна
філія
12:00
«Львівська
залізниця»,
ДН-3
Рівне, перегін Броди –
Радивилів

17

18

19

29.07.2018
18:25

Регіональна
філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1
Київ, перегін роз’їзд
Озерний –
роз’їзд
Расава.

Регіональна
філія
«Одеська залізниця»,
29.07.2018, ДН-3
Знам’янка,
19:25,
перегін Користівка –
Пантаївка

29.07.2018, Регіональна

філія

відправився о 01.36 із затримкою на 1 год. 56 хв. По впливу
затримано поїзд №141 на 1 год. 12 хв.
Поїзд №68 Варшава – Київ (ЧС8 №80, ТЧМ-1) зупинився на
3 км ПК1 через пошкодження струмоприймача. О 09.33
машиніст надав вимогу про необхідність ув’язки
струмоприймача. О 10.18 зі ст. Козятин-2 відправлено
мотовоз ДМС №293 з бригадою для ув’язки. Після
ув’язування струмоприймача та усунення пошкоджень на
контактній мережі о 10.49 подано напругу. Поїзд відправився
із затримкою на 1 год. 35 хв.
За повідомленням місцевих жителів на 49 км ПК3 виявлено
на відстані приблизно 30 м від колії 18 мін і 1 артилерійський
снаряд часів ВВВ. Місце огороджено працівниками ДСНС.

За повідомленням машиніста поїзда №225 Київ – Бердянськ
(ЧС4 №105, ТЧМ) на регульованому переїзді 58 км ПК3 (з
черговим працівником), при справно працюючій переїзній
сигналізації, допущено зіткнення з легковим автомобілем
«Renault Megane». Унаслідок зіткнення смертельно
травмовано 2 особи (чоловік та жінка). Вини філії немає.
Локомотивна бригада не постраждала. Пошкодження
локомотива уточнюються. На місце події виїхала комісія
регіональної філії «Південно-Західна залізниця».
Поїзд №4401 (електровоз резервом, ВЛ80т №1024 ТЧ-6,
ТЧМ-6) при швидкості 60 км/год застосував екстрене
гальмування на 335 км ПК5 для попередження наїзду на
сторонню жінку, яка йшла у середині колії в попутному з
електровозом напрямку. Почувши сигнал жінка зійшла з колії
на не незначну відстань, була збита правою стороною
електровоза. Потерпіла - перебувала у стані алкогольного
сп’яніння. Локомотивною бригадою поїзда №4401
доставлена на ст. Пантаївка, де було надано медичну
допомогу. Попередній діагноз – злам великого та вказівного
пальців правої руки.
За повідомленням ДСЗ під час виконання маневрової роботи

Поїзд №68 затримано
на 1год 35хв

Затримок та загрози
руху поїздів немає.

Унаслідок зіткнення
смертельно
травмовано 2 особи
(чоловік та жінка).
Пошкодження
локомотива
уточнюються.
Затримка поїзда
№225 склала 4 год.
По впливу затримано
поїзди: №789 на 4 год
05 хв., №6705 на 3 год

1-0-0 Інцидент.

1-0-0 Втручання
в діяльність.

1-2-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Травмовано сторонню
жінку
Затримка поїзда
№4401 склала 25 хв.

1-0-1 Аварія

Сходження вагона

1-0-0 Аварія

23.10

«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Бровари, під’їзна
колія
ПСК
«Укоопромторг у м.
Бровари»

20

Регіональна
філія
«Придніпровська
30.07.2018, залізниця»,
ДН-1
10.25 –
Дніпро
перегін
11.40
Орлівщина
–
НовомосковськДніпровський

21

Регіональна
філія
«Південно-Західна
30.07.2018,
залізниця»,
ДН-1
21.00
Київ.
перегін
Борщагівка – Почайна
31.07.2018
12:40

22

23

24

25

31.07.2018
10:42

31.07.2018
14:20

31.07.2018
23:23

локомотивом ЧМЕ3 №6743 ТЧ-9 (ТЧМ-9) з осаджування 4-х №58998832 першою та
вагонів, вагонами уперед, в кривій ділянці під’їзної колії
другою колісними
допущено зіткнення порожнього цементовоза №58998832 парами першого візка
(Україна, філіал «СВРЗ») зі свіжо-спиляним деревом. У
за напрямком руху
наслідок чого сталося сходження вагона №58998832 першою
та другою колісними парами першого візка за напрямком
руху. Колія на балансі колієвласника.
Поїзд №2909 (ВЛ8 №1648, ТЧМ-1; ДЕ1 №033, ТЧМ-1)
застосував екстрене гальмування на 161 км ПК9 для
запобігання наїзду на сторонній предмет, накладений на
колію групою дітей. Наїзду не відбулось. При спробі
відправлення діти заскочили на вагони. Поїзд відправлено
після приїзду поліції із затримкою на 1 год. 02 хв.

Поїзд №7452 (міська електричка, Ер9м №539,) зупинився на
7 км. через відкриття кінцевого крана сторонніми особами,
під час зупинки група людей розфарбували вагони та нанесли
травму (отруєння газом) помічнику машиніста з газового
балончика. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу, ВОХР.
На ст. Дарниця помічнику машиніста надано медичну
допомогу. Поїзд затримано на 14 хв.
Регіональна філія
На нерегульованому не обладнаному пристроями переїзної
«Південна
сигналізації переїзді 7 км ПК9 сталося зіткнення поїзда
залізниця», ДН-3
№4812 (ЧМЕ3 №6617, ТЧМ-8) з автомобілем КАМАЗ.
Суми
Травмованих немає. Автомобіль знаходиться в габариті.
Пошкоджень інфраструктури залізниці немає, пошкоджено
поручень та підніжку локомотива. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу.
Регіональна філія
Поїзд №2116 (2ЕЛ5 №009, ТЧМ-2) зупинено перед вихідним
«Одеська залізниця», світлофором Ч2Б та повернуто на колію №4 через виявлення
ДН-1 Одеса
наварів у 30 з голови поїзда вагоні №95618476 (УЗ)..
Регіональна філія
Поїздом №8402 (ВЛ80с №1672, ТЧМ-1) на 1438 км ПК2
«Одеська залізниця», смертельно травмовано стороннього чоловіка похилого віку.
ДН-1 Одеса
Затримано поїзди: №8402 на 51 хв., №6256 на 30 хв.
Повідомлено: поліція, ВОХР, швидка допомога.
Регіональна філія
Поїзд №8502 (ЧМЕ3 №2900, ТЧМ-1 (ТЧ-1)) смертельно
«Львівська
травмував сторонню жінку. Повідомлено: поліцію, швидку
залізниця», ДН-1
допомогу.

1-0-0 Втручання
в діяльність.

1-0-0 Втручання
в діяльність.

1-0-0
ДТП

Вагон відчеплено,
поїзд відправлено о
12.56 із затримкою на
2 год. 21 хв
Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-0-0
Інцидент

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0
Аварія

1-1-0
Аварія

26

27

28

29

30

31

Львів.
Регіональна
філія
Травмувано сторонню
«Донецька
жінку.
01.08.2018,
Поїзд №2209 (ВЛ8 №1553 ТЧ-1, ТЧМ ТЧ-1) на головній
залізниця»,
ДН-2
Затримка поїзда склала
06:59
колії №2 травмував сторонню жінку.
Лиман, ст. Слов’янськ
29 хв.
Регіональна
філія
«Донецька
Поїзд №6012 Фенольна – Слов’янськ (ЕД2Т №109, РПЧМ-3)
01.08.2018,
залізниця»,
ДН-2 при прибутті на головну колію №2 смертельно травмував
13:27
Лиман, ст. Дружківка
сторонню жінку. Затримка поїзда склала 16 хв.

01.08.2018
18:00

Регіональна
філія
«Львівська
залізниця»,
ДН-1
Львів. ст. Соснівка,
під’їзна
колія
ВП
Вантажно-транспортне
управління
ДП
«Львіввугілля»

Регіональна
філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, 92 км
01.08.2018,
ПК4 перегону Блок19.50,
пост 88 км – Блок-пост
94 км
Регіональна
філія
«Придніпровська
залізниця»,
ДН-2
02.08.2018,
Кривий Ріг, перегін
00:30
Жовтокам’янка
–
Апостолове
Регіональна
філія
«Одеська залізниця»,
31.07.2018,
ДН-1
Одеса,
ст.
23.46
Тимкове

Під час виконання маневрової роботи локомотивом
колієвласника ТЕМ2М №071 сталося сходження вагона
№61822474 (Україна) двома колісними парами в середину
колії

Смертельно
травмувано сторонню
жінку.

Сходження вагона
двома колісними
парами в середину
колії

Поїзд №2642
Поїзд №2642 (ВЛ80с №2384 (ТЧ-2), ТЧМ-7) зупинився з відправився о 21.50 із
причини несправності локомотива. О 21.17 замовив затримкою на 2 год. 30
допоміжний локомотив. О 21.48 від допоміжного локомотива
хв По впливу
відмовився, рушив однією секцією. Причина: несправність
затримано поїзди:
контактору №208 ведучої секції.
№6043 на 2 год. 37 хв.,
№2650 на 2 год. 20 хв
Поїзд №6409 Дніпро – Апостолове (2ТЕ116 №1064 (ТЧ-1),
ТЧМ-2) на вхідному стрілочному переводі Роз’їзду 355 км
смертельно травмував молодого чоловіка, який сидів на
рейках.

Смертельно травмував
молодого чоловіка

Поїзд №297 Херсон – Київ відправився із затримкою на 2
Поїзд №297
год. 29 хв. через очікування локомотива від поїзда №72 Київ
відправився із
– Запоріжжя (ЧС4 №146 ТЧ-1 Київ-Пас.), що прибув із затримкою на 2 год. 29
запізненням унаслідок відчеплення вагону через нагрів
хв. через очікування
буксового вузла колісної пари.
локомотива від поїзда
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В’їзд у порт
Чорноморськ через
центральну прохідну в
районі пішохідного
переходу

Морський та річковий транспорт
Головою незалежної профспілки, з його слів, до 10 год. 00 хв.
27.07.2018 організовано акцію протесту проти відмови
підписання соціальної домовленості між профспілкою та
ТОВ, яка планує здійснювати роботи (надавати послуги з
обробки вантажів на причалах №№1-7-10) на підставі
Договору оренди нерухомого майна № 1401 від 13.06.2018.
Під час акції було перекрито в’їзд у порт Чорноморськ через
центральну прохідну в районі пішохідного переходу для
проїзду автотранспорту членами незалежної профспілки
порту у кількості 30 – 40 чоловік

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Постраждалі відсутні

О. ГОНЧАР

1-0-0 втручання
в діяльність

