Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 01.08.2019 по 08.08.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
1
Не з вини:
6
1
22
ВСЬОГО:
10
1
23
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
4
0
2
ВСЬОГО:
5
1
2
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
1
1
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
1
1
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
15
7
4
- наїзди на
11
7
4
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
4
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
13
0
0
ВСЬОГО:
28
7
4
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
12
0
0

діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

0№

Дата і час
скоєння
подій
31.07.2019
09:00

1

01.08.2019
06:45
2

01.08.2019
04:00
3

03.08.2019
07:45
4

03.08.2019
15:20
5

Місце скоєння
подій

1

0

0

0

0

0

13

0

0

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
На вул. Єсеніна
Водій автобуса БАЗ-А-079.14, здійснюючи перевезення 10
у м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 20-е «майдан
Конституції – пров. Балакірєва», не дотримався безпечного
бокового інтервалу допустив зіткнення з легковим
автомобілем ТОЙОТА-Пріус
На перехресті вул. Водій легкового автомобіля Хюндай-Гетз, рухаючись на
Вернадського - пр. заборонений сигнал світлофора допустив зіткнення з
Д. Яворницького автобусом MEРCEДEС-БEНЦ-412, водій якого здійснював
у м. Дніпрі
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 157-А, в
наслідок зіткнення автобус перекинувся на лівий бік
На 367 км.
Водій
вантажного
автомобіля
Рено-Магнум
з
автодороги «Київ – напівпричепом Шмітц-SKO-24 не дотримався безпечної
Одеса», Одеської дистанції та швидкості руху, допустив наїзд на
області
припаркований на правому узбіччі вантажний автомобіль
Рено-Магнум з напівпричепом Фрухауф
У с. Ланівці
Водій легкового автомобіля БМВ-Х3 не впорався з
Тернопільської
керування, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
області
зіткнення з автобусом Івеко-Маго, водій якого здійснював
перевезення 5 пасажирів за регулярним маршрутом Ланівці Тернопіль
На автодорозі Н-18 У водія вантажного автомобіля МАЗ-437041-280 від’єднався
Івана-Франківськ- причіп, який продовжив некерований рух та здійснив
Бучач-Тернопіль зіткнення з автобусом БАЗ-А079.24, водій якого здійснював
у с. Струсів
перевезення 10 пасажирів за регулярним маршрутом
Тернопільської
«Калуш – Івано-Франківськ»

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

16 осіб отримали травми

1-0-16 Не з вини

1 особа загинула та 1
отримала травми

1-1-1
Неліцензований

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій автобуса та 3 його
пасажири отримали
травми

1-0-4 Не з вини

04.08.2019
15:00
6

Водій легкового автомобіля Хюндай-Акцент не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху допустив наїзд на
вантажний автомобіль ДАФ-XF-95.430 2006 р.в., якого
здійснював перевезення бензину та зупинився перед
залізничним переїздом на вимогу дорожнього знаку «СТОП
Проїзд без зупинки заборонено»
Водій автобуса Сетра-215, здійснюючи перевезення 40
пасажирів за нерегулярним маршрутом (на замовлення)
здійснив наїзд на пішохода який раптово вийшов на
проїжджу частину дороги у невстановленому для цього
місці
Водій легкового автомобіля БМВ-525 не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем ВАЗ-2104, після чого легковий
автомобіль ВАЗ-2104 виїхав на смугу зустрічного руху та
допустив зіткнення з легковим автомобілем Рено-Логан,
автобусом Мерседес-Бенц-313-СДІ, водій якого здійснював
перевезення 16 пасажирів за нерегулярним маршрутом
Немирів – Вінниця (екскурсія) та легковим автомобілем
КІА-Сід
Водій автобуса ПАЗ-32054-СПГ, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 35, не впорався з
керуванням та допустив наїзд на пішохода

04.08.2019
13:45

На вул. Об’їзній
у м. Калуш,
Івано-Франківська
область

04.08.2019
16:00

На 402 км
автодороги М-12
Стрий – Тернопіль –
Кропивницький –
Знам’янка
поблизу с. Шитки,
Вінницької області

06.08.2019
10:35

На перехресті пр-ту.
Перемоги та вул. 50
років Жовтня,
у м. Маріуполі,
Донецької області
На перехресті
Водій автобуса I-ВАН, здійснюючи перевезення 8
вулиць
пасажирів за міським маршрутом №38 «Агроресурс – вул.
Богоявленська та
Коновальця», не врахував дорожні обставини та допустив
Шухевича
наїзд на металеве огородження і світлофор
у м. Рівному
На вул.
Водій автобуса I-ВAН-A07A-331, здійснюючи перевезення
Москалівській,
15 пасажирів за міським маршрутом № 219-е «ст.м.
у м. Харкові
«Майдан Конституції» – вул. Власенка, 3», порушив
правила маневрування допустив зіткнення з легковим
автомобілем НІССАН-Ліф
Міський електричний транспорт
На вул.
Водій легкового автомобіля ССАНГЙОНГ-Рекстон

7

8

9

06.08.2019
17:50
10

07.08.2019
07:15
11

1

області
На 346 км + 100 м
а/д М-07 (поблизу
с.Полиці),
Рівненської області

01.08.2019

1 пасажир легкового
автомобіля від отриманих
травм загинув на місці
пригоди та 1 пасажир
легкового автомобіля
отримав травми
Пішохід отримав травми

1-1-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

13:10

01.08.2019
19:40
2

01.08.2019
20:00
3

06.08.2019
14:10
4

5

07.08.2019
09.53

01.08.2019
17:08
1

01.08.2019
17:47
2

3

01.08.2019
18:52

Валентинівській, у
м. Харкові

недотримався безпечного бокового інтервалу руху
допустив зіткнення з тролейбусом ТРОЛЗА, водій якого
здійснював перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 31 «ст.м. «Московський проспект» –
Північна Салтівка (вул. Наталії Ужвій)»
На проспекті
Водій легкового автомобіля марки Mітсуубіші-Аутлендр не
Незалежності, у м.
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив наїзд на
Житомирі
тролейбус Шкода-ТR – 15, водій якого здійснював
висадку/посадку пасажирів на зупинці «ОТАМАНІВ
СОКОЛОВСЬКИХ», та рухався за міським маршрутом
№10 «Ялинка - Агробудіндустрія»
На проспекті
Водій тролейбуса ТРОЛЗА, здійснюючи перевезення 12
Московському
пасажирів за міським маршрутом № 13 «РК «ст.м.
у м. Харкові
«Захисників України» – РК «Парк «Зустріч», не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху та допустив попутне
зіткнення з легковим автомобілем Ауді
На вул. Героїв Праці, Водій легкового автомобіля РЕНО-Сандеро не надав
у м. Харкові
переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм TАТРAT3М, водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за
міським маршрутом № 16-А «Салтівська – Салтівська
(кільцевий)»
На вул. Руській
Водій трамвая марки КТ4-СУ., здійснючи перевезення 25
у м. Львові
пасажирів за міським маршрутом №2, допустив наїзд на
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
вулиці у невстановленому місці
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
«Південна
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 18.30 роботу
залізниця», ДН-2
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
Харків, ст. Харків- виявлено.
Пасажирський
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
«Південна
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 18.30 роботу
залізниця», ДН-2
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
Харків, ст. Харків- виявлено.
Левада
Регіональна філія
Поїзд №866 Київ - Неданчичі (ЕР9т №668) на 797 км ПК1
«Південно-Західна головної колії №ІІ смертельно травмував сторонню жінку

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда склала
22 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне

4

залізниця», ДН-1
Київ, ст. Заворичі
01.08.2019
Регіональна філія
При під’їзді електровоза ВЛ80с №475 під склад поїзда №58
17:55
«Одеська залізниця», Одеса – Ковель на колії №5 на відстані 5 метрів до вагонів
ДН-1 Одеса, ст.
стався злам струмоприймача. 6204 на 9 хв.
Одеса-Головна

5

6

7

8

Затримкою на 01 год. 43
хв. По впливу затримано
поїзди: №60 на 30 хв.,
№148 на 29 хв., №6407 на
25 хв., №6347 на 25 хв.,
№6205 на 25 хв., №

На пульт–табло ДСП сигналізує зайнятість другої ділянки
віддалення парної колії перегону Вільногірськ –
Верхівцеве. О 19.50 з повідомлення машиніста поїзда
№1903 на 105 км біля колії знаходиться легковий Затримано поїзди: №6044
автомобіль та сторонні особи. Повідомлено: поліцію, на 41 хв., №2822 на 44 хв.,
ВОХР. О 20.59 після огляду електромеханік СЦБ виявив
№2054 на 20 хв
біля сигнальної установки №10 крадіжку дросельтрансформатора ДТ06-1000 та пошкоджено 2 довгі, 2
короткі дросельні перемички.
01.08.2019
Регіональна філія
Під час приймання вантажу на колії №7 приймальником
18:45
«Одеська залізниця», поїздів виявлено протікання вантажу (бензол, клас
ДН-1 Одеса, ст.
небезпеки – 3, аварійна картка - №314, ООН 1114) з торця
Колосівка.
труби задньої частини більше 60 капель/хв. у вагоні
№50244557 (Україна, ст. навантаження Кагамлицька
Південна залізниця, ст. призначення Поромна Одеська
Затримки поїздів немає
залізниця). Даний вагон прибув о 03.45 на колію №5 у
складі поїзда №2701 (ВЛ80т №1419), після прибуття поїзда
приймальниками поїздів здійснено комерційний огляд та
зауважень не було. Вагон відчеплено від складу поїзда та
виставлено на тупикову колію №16 «Транзитного парку»
02.08.2019
Регіональна філія
Поїзд №3006 (ВЛ80т №937, інд. 3567 292 0040, вага 1132 т, Затримано поїзди: №3006
18:55
«Південно-Західна 0/54 платформ) зупинився на 940 км через сходження на 2 год. 30 хв., №145 на 2
залізниця», ДНостаннього візка у хвостовому вагоні №44913028 (УЗ, ДР год. 06 хв., №81 на 1 год.
2 Козятин, перегін
18.07.2019, ВЧД Здолбунів). Габарит по суміжній колії 33 хв., №6211 на 1 год. 12
Попільня – Кожанка. відсутній. О 20.40 головну частину поїзда №3006 хв., №49 на 30 хв., №117
відправлено з перегону, о 21.05 вагон встановлено на рейки на 25 хв., №149 на 24 хв.,
та о 21.18 відправлено до ст. Фастів.
№6213 на 54 хв.
02.08.2019
Регіональна філія
Поїзд №738 Київ – Запоріжжя (ЧС4 №185) зупинився через
Поїзд № 738 затримано
17:45
«Одеська залізниця», спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ виявлено у хвостовому
на 2 год. 20 хв.
ДН-3 Знам’янка, ст. вагоні №033-12840 обрив труби гальмівної магістралі. В
01.08.2019
19:45

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Вільногірськ

травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварійна
ситуація (витік
вантажу)

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

1-0-0 Інцидент

Зелена.
02.08.2019
23:10
9

10

02.08.2019
22:10

12

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, ст. БахмачПасажирський
03.08.2019
Регіональна філія
17.14
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса перегін
Раухівка – Сербка
03.08.2019
10.50

13

14

Поїзд №2158 (ВЛ80 №1594) на 825 км ПК10 смертельно
травмував стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу. №6930 на 13 хв.

Поїзд №81 Київ – Ужгород (ЧС8 №075) прибув із
запізненням на 1 год. 34 хв. Під час відправлення двоє
нетверезих чоловіків чіплялись за вагони, поїзд зупинився
за вихідним світлофором на 1078 км ПК1 о 23.29.
Повідомлено поліцію. Поїзд відправився з дозволу поліції о
00.14.
02.08.2019
Регіональна філія
Поїзд №1903 (ВЛ80т №1802, ТЧМ-4) зупинено по станції в
22:10
«Одеська залізниця», 22.10, в 22.30 прибула поліція та затримала трьох
ДН-1 Одеса, станція невідомих осіб під час крадіжки зерна з вагона №95451605.
24 км (дільниця
Чорноморська –
Берегова).
02.08.2019
23:26

11

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН2 Харків, перегін
Нова Баварія –
роз’їзд 10 км.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН1 Київ, ст. Бровари.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН3 Жмеринка, ст.
Вінниця.

хвіст поїзда надано локомотив ВЛ80Т №1491. О 19.24 поїзд
відправився з обмеженням швидкості.
Поїзд №137 Лисичанськ – Хмельницький (ВЛ82М №082)
на 9 км ПК5 смертельно травмував стороннього чоловіка.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.

Під час виконання маневрової роботи по перестановці
вагонів локомотивом (ТГМ23В48 №1186) на під’їзній колії
ТОВ СП «Агродім» в районі СП №1 (колія та локомотив
власника) сталося зіткнення вагонів №58541814 (Україна)
та №53222790 (Росія)..
Поїзд №2311 (ВЛ80с №2383 ТЧ-2 Подільськ) зупинився на
1245 км ПК7 через несправність локомотива (спрацювання
ГВ з відключенням лінійних контактів) з вимогою
допоміжного локомотива. Допомогу надано локомотивом
ВЛ80с №2538 ТЧ-2 Подільськ, зі ст. Раухівка.

Затримано поїзд №137 на
2 год.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримано поїзди: № 2158
на 27 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №81 затромано на 2
год. 16 хв. По впливу
затримано поїзди: №117
+15 хв., №49 +14 хв.,
№149 +9 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди: №3023
на 2 год. 54 хв, 3964 на 2
год. 42 хв., №1781 на 1
год. 34 хв., №1775 на 1
год. 14 хв., 3029 на 45 хв.,
1759 на 27 хв., поїзд
№1903 більше 4 годин.
Унаслідок чого відбулося
сходження вагона
№58541814 одним візком.
О 11.20 вагон встановлено
на рейки
Затримкою на 1 год. 15 хв.
По впливу затримано
поїзди: №6407 на 1 год. 13
хв., №1711 на 1 год. 06
хв., №1195 на 54 хв.,
№2309 на 36 хв., №92 на
31 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія
(зіткнення)

1-0-0 Інцидент

03.08.2019
20:59
15

04.08.2019
03.04
16

04.08.2019
00.17
17

04.08.2019
05:29
18

19

04.08.2019
15:15

04.08.2019
14:35
20

04.08.2019
18:43
21

22

04.08.2019
19:28

регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Малин
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Федорівка –
Світлодолинська
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Мечетна – Гайчур
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Ожидів
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ, ст.
Рахів
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ, перегін
Старовірівка – Гроза
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5

Отримано повідомлення щодо мінування
Центрального та Південного вокзалів.

будівлі
Пасажирів та працівників
евакуйовано

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано на 25 хв

1-0-1 Аварія
(травмування)

По впливу затримано
поїзди: №243 на 39 хв.,
№2547 на 31 хв., №2801
на 23 хв., №83 на 21 хв.,
№471 на 14 хв., №262 на
13 хв., №70 на 10 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

По впливу затримано
поїзди: №227 на 1 год. 36
хв., №964 на 1 год. 10 хв.

1-0-0 Інцидент

о 16.46 із затримкою на 1
год. 37 хв

1-0-0 Інцидент

Поїзд №16 Рахів – Харків (ЧС4 №088) травмував
стороннього чоловіка.

Сигнальна установка №6 згасла. Причина: сторонніми
особами розобладнано релейну шафу сигнальної установки
№6/15 та викрадено 12 приладів СЦБ: СОБС-2А – 1 шт.,
ПРТ-А - 2 шт., АОШ2-180/0,45 – 5 шт., БПШ-1, АНШ21600 - 2шт, АНШМ2 -620 – 1 шт.
Поїзд №2185 (ТЕ33АС №2017 ТЧ-3) зупинився на 35 км
ПК2 через пробуксовування локомотиву внаслідок
складних погодних умов. О 05.35 машиніст запросив
допоміжний локомотив. Зі ст. Пологи о 05.52 надано
допоміжний локомотив ТЕ33АС №2012 ТЧ-3
Поїзд №805 Рівне – Львів (Р9м №503) після прибуття о
15.20 заявив відчеплення головної моторної секції через
нагрів букси першої колісної пари з правої сторони.

Машиніст поїзда №6404 Рахів – Івано-Франківськ (ЧМЕ3
№5893)
запросив
допоміжний
локомотив
через
О 19.50 поїзд №6404
несправність локомотива (вийшов з ладу компресор К-20). відправився із запізненням
Допомогу надано локомотивом ЧМЕ3 №2505 зі ст.
на 5 год. 28 хв.
Коломия
Поїздом №138 Лисичанськ – Хмельницький (ВЛ82м
№076) на 113 км ПК8 смертельно травмовано сторонню
жінку.
Затримок поїздів немає
Поїзд №6525/6526 Мукачево – Сянки (ЕР №510) зупинився
за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога-2» у 4 рух. од.,
4 вісь, ліва сторона, вагон №30501. Оглядом виявлено

Затримка поїзда
на 02 год. 20 хв.

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

Ужгород, ст.
Великий Березний

05.08.2019
01:01
23

05.08.2019
10.26

24

05.08.2019
21.47

25

26

27

06.08.2019
04.4008.30

06.08.2019
09.49

нагрів буксового вузла. О 20.35 надано допоміжний
локомотив ВЛ11М №009, зі ст. Ужгород. О 21.25 після
відчеплення вагона поїзд №6526 відправився з допоміжним
із загальною затримкою на 2 год. 20 хв.
Регіональна філія
За повідомленням ДСП ст. Мінеральна на пуль-табло ЧДК
«Придніпровська
сигнальні установки №4/5, №2/7 та переїзд 130 км +907 м
По впливу затримано
залізниця», ДН-1
сигналізують хибну зайнятість. Оглядом виявлено, що
поїзди: №2902 на 30 хв.,
Дніпро, перегін
сторонніми особами на сигнальній установці №2/7
№3106 на 25 хв.
Мінеральна –
викрадено два дросель-трансформатори. З 05.00 діє
Межерічі
телеграма на відновлювальні роботи.
Регіональна філія
Поїзд №766 Київ – Херсон (ЧС4 № 059) застосував
«Одеська залізниця», екстрене гальмування при швидкості 100 км/год. через
ДН-2 ім. Т.
наїзд на колійний домкрат на 279 км ПК8 по лівій нитці,
Шевченка, перегін
який не було своєчасно знято працівниками ВП Затримка поїзда № 766 на
Цибулеве –
"Шевченківська дистанція колії" (ПЧ-9, бригада з трьох 00 год. 24 хв. По впливу
Чорноліська, парна монтерів колії, керівник робіт ПДБ Стрілецький І.П.) під затримано поїзд №1470 на
колія
час виконання робіт з виправки колії. Зупинився на 278 км
23 хв
ПК8, відправився об 10.44 із затримкою на 24 хв.
Попереднім оглядом електровоза виявлено пошкодження
двох тріангелів та колієочисника.
Регіональна філія
Поїзд №38 Запоріжжя – Київ (ЧС2 №89) застосував
«Придніпровська
екстрене гальмування для попередження наїзду на
залізниця», ДН-3
стороннього чоловіка, без наїзду. Після зупинки поїзда
Запоріжжя, перегін сторонній чоловік заліз під вагон, відмовився вилазити та
Запоріжжя І –
погрожував холодною зброєю (ніж). Поїзд №104 Затримано поїзди: №38 на
Запоріжжя-Вантажне відправлено по непарній неправильній колії перегону. Під
1 год. 26 хв., № 104
час слідування також застосував екстрене гальмування для
на 1 год. 06 хв
попередження наїзду на того ж стороннього чоловіка, який
виліз із під вагону поїзда №38 та намагався кинутися під
поїзд №104. При відправленні поїзда №38 о 23.13
стороннього чоловіка заарештовано працівниками поліції.
Регіональна філія
Відсутня напруга в контактній мережі. Причина:
По впливу затримано
«Львівська
перекриття фіксаторного ізолятора (птахом), унаслідок
поїзди: №6354 на 3 год.
залізниця», ДН-3
чого сталося відгорання тяги консолі, опора №30. О 08.30
27 хв., №6363 на 2 год. 41
Рівне, перегін
контактну мережу відновлено, замінено фіксаторний
хв., №293 на 1 год. 40 хв
Голоби – Любитів
ізолятор.
Регіональна філія
Поїзд №6321 Жмеринка – Гречани (ЕР9 №397) на 1187 км
Поїзд затримано на 30 хв.
«Південно-Західна ПК1 смертельно травмував стороннього чоловіка, віком

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент
1-1-0 Аварія
смертельне

06.08.2019
12:00
28

06.08.2019
16:17
29

06.08.2019
17:10
30

07.08.2019
03:30
31

33

приблизно 60 років.
Поїзд №1921 (ВЛ80к №121) на 1186 км ПК1 травмував
стороннього чоловіка. Потерпілий госпіталізований до
районної лікарні.

травмування

Поїзд затримано на 18 хв.

Отримано повідомлення щодо мінування будівель
Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
Затримок руху поїздів
працівників евакуйовано. О 18.03 після огляду території
немає
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалів
відновлено. Затримок руху поїздів немає
Під час виконання маневрової роботи по перестановці
По впливу затримано
локомотива ТЕМ2У №8609 (машиніст та локомотив на
поїзд №6582 на 33 хв.
балансі
ПАТ
«Запоріжсталь»)
допущено
розріз Затримано поїзди: №6044
пошерстного стрілочного переводу №8
на 41 хв., №2822 на 44 хв.,
№2054 на 20 хв
Поїзд №3523 (2ТЕ10УТ №034А/035Б) на 280 км ПК3
стався наїзд на легковий автомобіль SEAT Alhambra р/н
VOS57750, який намагався переїхати колію поза межами
Поїзд затримано на 1 год.
переїзду. Потерпілих немає, в локомотиві пошкоджені
52 хв.
метільник та гальмівна магістраль

Поїзд №2134 (ВЛ80с №1392) зупинився за показанням
пристрою КТСМ «Тривога-1» у 45 рух. од., вагон
№55882658 (Україна) та «Тривога-2» у 46 рух. од., вагон
№55850705 (Україна). Оглядом працівників ВЧД виявлено
нагрів букси у вагоні №55850705 (2 вісь, ліва сторона),
заявлено про відчеплення вагона. О 13.08 після
відчеплення вагона поїзд №2134 відправився.
07.08.2019
Регіональна філія
Під час перестановки маневрового локомотива (ЧМЕ3
13:55
«Одеська залізниця», №4993 ТЧ-1 Одеса-Сортувальна) з колії №1Д на витяжну
ДН-1 Одеса, ст.
колію №19 сталося сходження локомотива всіма колісними
Одеса-Головна.
парами між стрілочними переводами №121 та №111.
Відправлено відновний поїзд ст. Одеса-Товарна.
07.08.2019
11:57
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залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Деражня
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Деражня
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-Ліве
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Чернівці
Південна – Великий
Кучурів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Ніжин.

Затримка поїзда № 2134
на 2 год. 28 хв.

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)
Затримки поїздів немає

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківЛевада.
07.08.2019
Регіональна філія
15:40
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківБалашовський.
07.08.2019
Регіональна філія
16:25
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Основа.
07.08.2019
Регіональна філія
12:04
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Олександрія.

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано.

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН1 Дніпро,
08.08.2019
Регіональна філія
00:28
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Кодима.

Поїзд №4836 (ЧМЕ3 №1646) на 196 км ПК8 травмував
стороннього чоловіка, віком приблизно 40 років. Затримано поїзд №4836 на
Потерпілого з травмою голови доставлено на ст.
13 хв.
Нижньодніпровськ-Вузол.
Поїзд №145 Київ – Одеса (ЧС4 №192) 1267 км ПК8
травмував стороннього чоловіка, який переходив колію з
Затримано поїзд №145 на
велосипедом. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.
20 хв.
Потерпілий доставлений каретою швидкої допомоги до
місцевої лікарні.
Поїзд №6441 Харків-Левада – Балаклія (ЕР2Т №7119) на
Поїзд № 6441 затримано
267 км ПК2 смертельно травмував сторонню жінку
на 2 год. 12 хв. По впливу
затримано поїзд №7643 на
20 хв.

07.08.2019
12:46
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07.08.2019
21:52

08.08.2019
00:10
40

41

08.08.2019
00:00

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН2 Харків, перегін
Жихор – Зміїв.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-

1-0-0 Втручання
в діяльність
Затримок поїздів немає.

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано.

1-0-0 Втручання
в діяльність
Затримок поїздів немає

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано.
Поїзд №243 Бердянськ – Івано-Франківськ (ДС3 №011 ТЧ1 Київ-Пас.) зупинився через повідомлення про мінування
складу поїзда. Проведено евакуацію пасажирів та
персоналу. О 14.14 після огляду вибухонебезпечних
предметів не знайдено поїзд №243 відправився.

Поїзд №30 Ужгород – Київ (ВЛ11 №1482) на 1669 км ПК4
смертельно травмував сторонню особу

Затримок поїздів немає
Поїзд №243 затримано на
2 год. 08 хв. По впливу
затримано поїзди: №117
на 1 год. 11 хв., №737 на
33 хв., №1515 на 40 хв.,
№2305на 28 хв., №1771 на
45 хв., №2239 на 20 хв.

Поїзд № 30 затримано на
2 год. 09 хв.

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

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)
1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

5 Ужгород, ст.
Вовчий.
Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Олександр ГОНЧАР

