Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 11.07.2019 по 18.07.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
14
3
36
Не з вини:
11
8
13
ВСЬОГО:
25
11
49
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
5
0
1
Не з вини:
2
0
1
ВСЬОГО:
7
0
2
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
3
0
1
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
3
0
1
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
20
9
5
- наїзди на сторонніх
14
9
5
осіб
- пожежі
3
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
5
0
0
ВСЬОГО:
29
9
5
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
7
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
0
0
0
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:
+13

0№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

11.07.2019
10:15

На бульварі
Чоколівсьому
у м. Києві

10.07.2019
22:47

На вул. Українській,
с. Мала
Севастянівка,
Христинівський р-н.,
Черкаської області
На вул. Гончарова
у м. Запоріжжі

1

2

3

11.07.2019
07:55

4

11.07.2019
16:01

11.07.2019
19:05
5

12.07.2019
08:30
6

На а/д М-06,
Сосновий Бір
у с. Білогородка,
Київська обл.
На км 34 + 100
автодороги Р-22
КПП «Красна
Талівка» – Луганськ,
СтаничноЛуганський р-н.,
Луганської області
На а/д М-06 КиївЧоп, 770 км + 250 м,
Закарпатської
області

0

0

0

7

0

0

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід загинула на місці
ДТП

1-1-0 Не з вини

Водій автобуса МЕРСЕДЕС-Бенц-312D під час зміни
напрямку руху не надав переваги в русі легковому
автомобілю Субару-Легасі, що рухався в попутному
напрямку та скоїв з ним зіткнення
Водій автобуса Рено-СФР115, здійснюючи перевезення
36 пасажирів за міжобласним маршрутом «Київ –
Легниця», не врахував дорожні обставини та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Форд-Фокус

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового автомобіля-таксі Мерседес-Бенц не вибрав
безпечну швидкість руху, не врахував дорожню
обстановку, не впорався з керуванням і скоїв попутне
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2108

1 пасажир таксі і 1
пасажир автомобіля
ВАЗ-2108 отримали
травми

1-0-2 З вини

Водій автобуса марки MERCEDES-BENZ, здійснюючи
перевезення 2 пасажирів для власний потреб не впорався з
керуванням та не вибрав безпечної дистанції, внаслідок
чого допустив зіткнення з вантажним автомобілем
MERCEDES-BENZ, р/н АО5086ВО, який рухався в

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Сталось зіткнення автобусів марки АТАМАН А092Н6,
водій якого здійснював перевезення 14 пасажирів за
міським маршрутом № 401 та АТАМАН-А092Н6, водій
якого здійснював перевезення 16 пасажирів за міським
маршрутом № 223
Водій автобуса Івеко-Турбо-Дейлі здійснив наїзд на
пішохода, яка переходила дорогу в невстановленому
місці, поза межами пішохідного переходу

7

12.07.2019
16:01

12.07.2019
09:00
8

На вул.
Стартовій Шевченк
овського району,
у м. Запоріжжі
На вул.
Москалівській
у м. Харкові

9

12.07.2019
16:20

На просп.
Броварському
у м. Києві

10

12.07.2019
21:03

На вул. Макарова
у м. Рівному

13.07.2019
11:30

На 5 км. + 800 м. а/д
«Житомир –
Чернівці»,
Житомирського рну,
Житомирської
області
На вул. Курилівській
у м. Харкові

11

13.07.2019
13:45
12

14.07.2019
11:17
13

На 359 км а/д Харків
– Сімферополь,
Запорізької області

попутному напрямку. Автобус здійснював перевезення
пасажирів для власних потреб в кількості 2 чоловік
Під час зливу бензину з СКАНІЯ з причепом
ШВАРЦМЮЛЕР (цистерна) сталося возгоряння бензину

Водій вантажного
автомобіля СКАНІЯ
отримав опіки

Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи регулярні
Постраждалі відсутні
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 211е
«602-й мікрорайон – вул. Власенка, 3», внаслідок
ненадання переваги в русі скоїв зіткнення з легковим
автомобілем МАЗДА-6
Водій автобуса БОГДАН А-091, здійснюючи перевезення
Водій та 3 пасажири
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом № 330, не
надав переваги в русі та допустив зіткнення з вантажним автобуса отримали травми
автомобілем СКАНІА R420L
Водій автобуса
МЕРСЕДЕС-Бенц-609D
не
вибрав
Постраждалі відсутні
безпечного інтервалу та допустив зіткнення з вантажним
автомобілем ДАФ-95, який зупинився на червоний сигнал
світлофора
Водій легкового автомобіля Тойота-Авалон допустив Водій Тойота-Авалон та 4
зіткнення з автобусом Фольксваген ЛТ-35, водій якого
пасажири автобуса
здійснював перевезення 18 пасажирів за міським
Фольксваген ЛТ-35
маршрутом «Житомир АС-1 – Великі Деревичі ч/з Любар»
отримали тілесні
ушкодження та були
доставлений до ЦМЛ
№ 2 м. Житомир
Під час руху автобуса I-ВAН A07A-22 водій якого
здійснював регулярні перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 61е «ст.м. «Центральний ринок» – вул.
Постраждалі відсутні
Новий
Побут»,
внаслідок
короткого
замикання
електропроводки в моторному відсіку сталося загоряння
транспортного засобу
Легковий автомобіль Фольксваген-Транспортнер-Т5 не
вибрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з
Пасажир легкового
легковим автомобілем Фольксваген Туарег, після зіткнення
автомобіля Фольксваген
автомобіль Фольксваген-Туарег виїжджає на зустрічну
Транспортнер-Т5
смугу, де здійснює дотичне зіткнення з автобусами МАЗотримав травми.
152, водії яких здійснювали нерегулярні перевезення дітей

1-0-1 Загоряння
транспортного
засобу
1-0-0 Не з вини

1-0-4 З вини
1-0-0 З вини

1-0-5 Не з вини

1-0-0 Загоряння
транспортного
засобу

1-0-1 Не з вини

14.07.2019
17:00
14

15.07.2019
08:30
15

15.07.2019
05:42

16

15.07.2019
10:40
17

18

15.07.2019
13:30
15.07.2019
13:30

19

20

16.07.2019

На об’їзній дорозі м.
Кропивницького
виїзд на автодорогу
Н-14 Олександрівка
– Кропивницький –
Миколаїв,
Кіровоградської
області
На вул. Шкільній
у м.Кременчузі,
Полтавська обл.

до місць відпочинку
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2106 не врахував
дорожню обстановку, виїхав на зустрічну смугу, де
допустив зіткнення з автобусом ПАЗ-32054, який рухався в
зустрічному напрямку, перевезення пасажирів не
здійснював

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110, виїжджаючи на
головну дорогу, не надав перевагу у русі та допустив
зіткнення з автобусом ІВЕКО, водій якого здійснював
перевезення 2 пасажирів за міським автобусним
маршрутом № 13 «Пр.Зональний – в.Перемоги»
На 35 км. а/д. м-06 Водій
автобуса
ФОЛЬКСВАГЕН
LT-35,
КИЇВ-ЧОП 35
здійснюючи нерегулярні перевезення сполученням «Львів
в с. Гурівщина,
– Київ», недотримався безпечної дистанції, не впорався з
Київська обл.
керуванням на слизькій дорозі та скоїв зіткнення з
легковим автомобілем ФОРД-МОНДЕО, після чого
автобус відкинуло на захисний бар’єр, що розділяє
протилежні транспортні потоки автодороги, а легковий
автомобіль розвернуло від удару на 180◦ та відкинуло на
захисний бар’єр що розташований з правого боку дороги.
На перехресті
Водій легкового автомобіля РЕНО, не врахувавши дорожні
вулиць Сметаніна і обставини допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079,
Юності
водій якого здійснював перевезення 3 пасажирів за міським
у м. Сєвєродонецьку, маршрутом № 101 (кільцевий) ПрАТ «Азот» – ПрАТ
Луганської області «Азот».
На вул.Іллінській
Водій легкового автомобіля ДЕУ-ЛАНОС не врахувавши
у м.Суми
дорожні обставини допустив, зіткнення з автобусом РУТА25СПГ, який рухався не за маршрутом, без пасажирів.
На Бериславському Водій автобуса ІВАН, здійснюючи перевезення 22
шосе,
пасажирів
по
регулярному
внутрішньообласному
Херсонська обл.
приміському автобусному маршруту «с.Микільське –
Херсон АС», не врахував дорожню обстановку, та
допустив зіткнення з вантажним автомобілем ВОЛЬВО
FL6, який рухався у попутному напрямку.
На Кільцевій дорозі, Водій автобуса БОГДАН-А09201 не дотримався безпечної

Водій легкового
автомобіля ВАЗ-1063, від
отриманих тілесних
ушкоджень загинув на
місці пригоди.
2 пасажири автобуса
отримали травми

1-1-0 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-3-18 З вини
Водій та 2 пасажири
легкового
автомобіля
загинули на місці ДТП.
Водій та 17 пасажирів
автобуса отримали травми

Пасажирка автобуса
отримала травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

В наслідок
ДТП травмовано 7
пасажирів автобуса

1-0-7 З вини

В наслідок

1-0-3 З вини

10:13

21

16.07.2019
13:00

16.07.2019
16:48
22

16.07.2019
19:00

На 314 км а/д КиївЧоп (біля АЗС
«Амік»),
Рівненької області

16.07.2019
23:45

На км 47 + 500 м.
автодороги Н-24
«БлаговіщенськеМиколаїв» с.
Лукашівка
Первомайського рну, Миколаївської
області.
На 361+970 км. а/д
М 12 Стрий –
Тернопіль Кропивницький Знам’янка, с.Лукаші
вка, , Літинський
район,
Вінницької області
На автодорозі
Тернопіль –

23

24

16.07.2019
07:27
25

26

біля торгового
центра «Діамант»,
Київської області
На повороті в межах
села Вересня
Поліського району
Київської області
На проспекті
Перемоги у м.
Луцьк,
Волинської області

17.07.2019
13:20

дистанції та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем
МАЗ-СБМ-308-1 (сміттєвоз)
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-1102 не впорався із
керуванням та виїхавши на зустрічну смугу, здійснив
зіткнення з автобусом БОГДАН, водій якого здійснював
перевезення 3 пасажирів
Водій автобуса Богдан-А092, рухаючись по маршруту
"Луцьк – Дубище" недотримався безпечної швидкості руху,
не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення з
автобусом Богдан-А092, який рухався по міському
маршруту № 17 "Центральний ринок – Залізничний
вокзал", після чого останній скоїв наїзд на автобус БогданА092, що рухався за маршрутом № 107 "Луцьк – Ківерці"
та здійснював висадку пасажирів на автобусній зупинці.
Водій легкового автомобіля МЕРСЕДЕС E280 не оцінив
дорожню обстановку та здійснив зіткнення з автобусом
IВАН-A07A1-60, водій якого здійснював перевезення 20
пасажирів на регулярному маршруті «Рівне АС –Корець
АС».

ДТП травмовано 3
пасажири автобуса
В наслідок ДТП водій
легкового автомобіля
загинув на місці події.

1-1-0 Не з вини

Внаслідок ДТП 2
пасажири автобуса
Богдан-А092 отримали
тілесні ушкодження.

1-0-2 З вини

Внаслідок ДТП 2
пасажири автобуса
отримали травми.

1-0-2 Не з вини

Водій легкового автомобіля Сітроен-Берлінго виїхав на
смугу зустрічного руху, де допустив дотичне зіткнення з
автомобілем
Фольксваген-LT35,
який
рухався
у
зустрічному напрямку, після цього легковий автомобіль
Сітроен допустив зіткнення з автобусом Неоплан, , водій
якого здійснював перевезення 30 пасажирів за маршрутом
«Залізний порт – Шепетівка».

Внаслідок ДТП водій та 2
пасажири легкового
автомобіля Сітроен
Берлінго загинули на місці
пригоди, а пасажирка цієї
ж автівки отримала травми,
від яких померла в лікарні

1-4-0 Не з вини

У
вантажного
автомобіля
ДАФ XF
105.460
з
напівпричіпом КРОНЕ лопнуло колесо внаслідок чого
водій не впорався з керуванням, здійснив наїзд на
відбійник та перекидання транспортного засобу.

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового автомобіля ШКОДА-ОКТАВІЯ не
впорався з керуванням, не врахував дорожньої обстановки,

Пасажирка легкового
автомобіля загинула на

1-1-2 Не з вини

Бережани, с.Дипше,
Козівський р-н.
Тернопільська обл.
18.07.2019
08:37
27

На просп.
Броварському, біля
станції метро
«Чернігівська»
у м. Києві
На вул. Васелі
Александрі
у м. Чернівці

28

18.07.2019
07:00

1

11.07.2019
09:15

На вул. Героїв Праці
у м. Харкові

11.07.2019
20:20

На просп. Перемоги
у м. Харкові

11.07.2019
08:51

На вул.
Миропільській
у м. Києві

2

3

виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткненя з
автобусом БАЗ-А079.23, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів по маршруту «ТернопільБережани».
Невідома особа залишила під сидінням в салоні автобуса
БОГДАН-А09203 саморобну димово-запалювальну шашку.
Салон автобуса вигорів повністю
Водій, керуючи в стані алкогольного спянніння, автобусом
марки ПАЗ-4234 не на маршруті без наявності пасажирів в
салоні автобуса, допустив зіткнення з відбійником
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Рено-Сценік скоїв зіткнення з
трамваєм
TАТРA-T6A5,
водій
якого
здійснював
перевезення 25 пасажирів за міським маршрутом № 16
«Салтівська – Салтівська (кільцевий)»
Водій трамвая TАТРA-Т3, здійснюючи перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 20 «Південний вокзал
– просп. Перемоги», скоїв наїзд на пішохода – чоловіка,
який перебуваючи в стані сильного алкогольного
сп’яніння, переходив трамвайну колію в невстановленому
для цього місці та раптово з’явився перед рухомим
трамваєм, водій якого подав звуковий сигнал та застосував
екстрене гальмування, але наїзду уникнути не вдалося.
Трамвай Т6B5SU, зупинився на зупинці «Бойченка»
(полотно має невеликий ухил назад в сторону метро), після
чого почав самовільно рухатися назад, водій намагалася
підкласти противідкатний башмак, але в неї нічого не
вийшло. З її слів, спочатку трамвай зупинився самостійно,
нібито спрацювали аварійні гальма, вона його
розтормозила, щоб продовжити рух вперед, але органи
управління не працювали. Під час початку руху назад,
пасажири самостійно відкрили двері і почали виплигувати
на зовні (паніка в салоні), під час якої і отримала травми
літня жінка пасажир, невдало вистрибнувши з трамваю
(дистанція руху до повної зупинки склала приблизно 50-70
метрів)

місці події. Водій та
пасажирка легкового
автомобіля отримали
травми.
Постраждалі відсутні

1-0-0 Загоряння
транспортного
засобу

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав травму

1-0-1 Не з вини

Пасажирка трамвая
отримала травму

1-0-1 З вини

12.07.2019
15:40
4

12.07.2019
14:00
5

14.07.2019
12:50
6

17.07.2019
12:30
7

11.07.2019
06:58
1

11.07.2019
09:40
2
11.07.2019
11:53
3

На вул. Київській
у м. Житомирі

Водій
легкового
автомобіля
ШКОДА-ФАБІЯ
не
врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
тролейбусом ЗиУ-9, водій якого здійснював перевезення 19
пасажирів за міським маршрутом № 4 «Крошня-вул.
Космонавтів»
На перехресті вул.
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107, не врахувавши
Шевченка та
дорожні обставини допустив зіткнення з трамваєм Т-3,
вул. Кренкеля
водій якого здійснював перевезення 30 пасажирів за
у м. Маріуполі,
міським маршрутом № 10 «Енергодільниця-Обласна
Донецької області лікарня»
Водій трамвая TАТРA-Т3, здійснюючи перевезення 40
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська –
Новожанове», скоїв наїзд на пішохода – жінку похилого
На вул. Академіка
віку, яка внаслідок раптового погіршення самопочуття сама
Павлова
наштовхнулася на проїжджаючий повз неї трамвай, а саме
у м. Харкові
жінка вдарилася правою стороною тулуба об правий бік
кузова вагона за передніми дверима в районі першого
візку.
На вул. Полтавський Водій трамвая TАТРA-Т3, здійснюючи перевезення
Шлях у м. Харкові 20 пасажирів за міським маршрутом № 6 «602-й
мікрорайон – Південний вокзал», внаслідок недотримання
дистанції скоїв зіткнення з легковим автомобілем Рендж
Ровер
Залізничний транспорт
Регіональна філія
На під’їзній колії ЦОФ Добропільська (ділянка колії на
«Донецька залізниця балансі ПЧ) виявлено травмованого стороннього чоловіка з
», ДН-2 Лиман,
травмою нижніх кінцівок. О 07.07 викликано швидку
ст. Добропілля
допомогу, поліцію. О 07.17 медпрацівники констатували
смерть людини.
Регіональна філія
Під час виконання робіт з підрізання кущів та дерев
«Одеська залізниця», працівниками ПЧ-1 у смузі відведення 27 колії Північного
ДН-1 Одеса, ст.
парку виявлено гранату
Чорноморськ-Порт.
Регіональна філія
Поїзд №294 Одеса – Ковель (ЧС4 №144 ТЧ-1 Київ-Пас.)
«Одеська залізниця», прибув із затримкою на 10 хв. через несправність
ДН-1 Одеса, ст.
локомотива, ТЧМ замовив заміну локомотива. З ст.
Вигода.
Роздільна надано локомотив 2ЕЛ5 №012 (ТЧМ-2
Товмаченко). Поїзд відправлено о 13.24

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Затримок поїздів немає.

1-1-0 Аварія

Затримок поїздів немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №294 затримано на
2 год. 01 хв.

1-0-0 Інцидент

4

5

6

7

8

9

10

11.07.2019
Регіональна філія
11:54
«Придніпровська зал
ізниця», ДН3 Запоріжжя, перегін
Обільна – Федорівка,
ст. Обільна, ст.
Мелітополь.
11.07.2019
Регіональна філія
20:55
«Придніпровська зал
ізниця», ДН1 Дніпро, перегін
Улянівка –
Письменна.
12.07.2019
Регіональна філія
00:20
«Львівська залізниця
», ДН-5 Ужгород,
перегін ВиноградівЗакарпатський –
Королево.
12.07.2019
Регіональна філія
05:42
«Львівська
залізниця»,
ДН-1 Львів, ст.
Підзамче.
12.07.2019
Регіональна філія
07:24
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Кобеляки.
12.07.2019
Регіональна філія
14:12
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Головна.

Поїзд № 6516 зупинився на 1207 км ПК10 перегону
Обільна – Федорівка через зникнення напруги в контактній
мережі. О 12.29 відправлено допоміжний локомотив ЧМЕ3
№ 3359, о 12.48 електропоїзд відправлено на ст. Федорівка
Причина: руйнування сторонніми особами рухомої
колонки ізолятора С-4 ПСК Терпіння при спробі крадіжки
Поїзд № 2825 (ВЛ8 №1627 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) смертельно
травмував стороннього чоловіка.

За повідомленням чергового працівника блок-поста 67 км
на переїзді 67 км водій автомобіля легкового автомобіля не
впорався з керуванням та в’їхав в опору ЛЕП. Унаслідок
чого опору пошкоджено та обірвано кабель, який впав на
рейки. Водій з місця події втік
Під час руху поїзда № 1466 (ВЛ80Т № 761, 54 вагони)
сталося саморозчеплення між локомотивом та першим
вагоном № 65375941 (Україна). Після з’єднання складу
поїзд відправився.
Поїзд № 9310 (ВЛ80т № 1960) на колії № 2 смертельно
травмував сторонню жінку

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. Повідомлено:
поліцію, ДСНС, ВОХР, СБУ. О 14.48 після огляду
території вибухонебезпечних пристроїв не виявлено,
роботу вокзалу відновлено.
12.07.2019
Регіональна філія
Поїзд № 8501 (ЧМЕ3 №3019 ТЧ-1 Помічна) зупинився на
15:10
«Одеська залізниця», 467 км ПК9 через несправність локомотива з вимогою
ДН-4 Херсон,
допоміжного. О 15.12 зі ст. Засілля надано допоміжний
перегін Туркули –
локомотив ЧМЕ3 № 3147. Відправився поїзд № 8501 з

Поїзд № 6516 затримано
на 54 хв. По впливу
затримано поїзди: № 4504
на 55 хв., № 4326 на 45
хв., № 729 на 6 хв., № 142
на 26 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд № 2825 затримано
на 43 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд № 6588 затримано
на 32 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд № 1466 затримано
на 53 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд № 9310 затримано
на 1 год. 54.

1-1-0 Аварія

Затримано поїзди: №289
на 15 хв., №6414 на 06 хв,
№107 на 06 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзд № 8501
на 1 год. 33 хв По впливу
затримано поїзди: №134
на 1 год. 29 хв., №133 на

1-0-0 Інцидент

Снігурівка.
12.07.2019
20:38
11

12.07.2019
23:01
12

13.07.2019
05:02
13

13.07.2019
15:30
14

13.07.2019
15:42
15

16

13.07.2019
17:00

17

14.07.2019
01:43

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН3 Жмеринка, ст.
Кам’янецьПодільський.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН1 Львів, перегін
Тухля – Славсько.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН1 Львів, перегін
Оброшин –
Ставчани.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Первомайськ на Бузі
– Кінецьпіль.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН5 Куп’янськ, перегін
Рубці – Радьківські
Піски.
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН2 Лиман, ст. Лиман.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.

допоміжним о 16.00.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 22.15 роботу
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
виявлен
Поїздом № 145 Львів – Ужгород (ЧС2 №583) на 1614 км
ПК8 смертельно травмовано невідому жінку

Поїзд № 8301 (ВЛ10 №1474,) зупинився на 3 км ПК2 через
відсутність напруги в контактній мережі. О 06.48 поїзд №
8301 локомотивом ЧМЕ3 № 1229 виведено на ст. Оброшин.
Причина: руйнування секційного роз’єднувача РС-3000 на
О-1 на ПСК Ставчани
Поїзд №2437 (ВЛ80с №476 ТЧ-2 Подільськ, ТЧМ-4
Селиманкін) на 139 км ПК1 травмував дитину (віком
близько 4 років). Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.
Потерпілого госпіталізовано каретою швидкої допомоги.
Поїзд № 140 Дніпро – Лисичанськ (ВЛ82М №67) на 58 км
ПК5 смертельно травмував стороннього чоловіка.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.

Під час перестановки групи із 11 навантажених вагонів
локомотивом ЧМЕ3 № 5155 з колії № 10 Північного
сортувального парку на стрілочному переводі № 4
допущено сходження локомотива усіма колісними парами.
Поїзд №92 Одеса – Костянтинівка (ЧС-7 №308 ТЧ-8
Дніпро) під час прибуття на колію №1 травмував
стороннього чоловіка Поліщук Олега. Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу. Потерпілого з травмою руки

1 год. 12 хв.

Затримки поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд № 145 затримано
на 1 год. 41 хв.

1-1-0 Аварія

Затримано поїзди: №49 на
2 год. 07 хв., №602 на 1
год. 58 хв., №6028 на 1
год. 38 хв., №6019 на 40
хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд № 2437 затримано
на 1 год. 56 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд № 140 затримано на
2 год.

1-0-1 Аварія

Затримки поїздів немає
Поїзд №92 затримано на
17 хв. По впливу
затримано поїзд №104 на
08 хв.

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)
1-0-1 Аварія

П’ятихатки.

18

14.07.2019
Регіональна філія
01:10
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
24 км – Промислова,
ПАТ «Одеський
припортовий завод».

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ, ст.
Дворічна.
14.07.2019
Регіональна філія
06:56
«Придніпровська зал
ізниця», ДН3 Запоріжжя,
Запоріжжя І.
14.07.2019
06:02

19

20

14.07.2019
10:15
21

14.07.2019
16:56
22

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН3 Суми, перегін
Огульці – ЛюботинЗахідний.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-2 Козятин,
перегін Брівки –
Чорнорудка.

госпіталізовано в міську лікарню
На пульт-табло ДСП ст. 24 км сигналізує хибною
зайнятістю друга ділянка віддалення перегону. Причина:
сторонніми особами на 30 км ПК1 в релейній шафі с.у.
№1/4 викрадено: перетворювач частоти ПЧ-25/50-100 –
1шт., блок БКПЧ-80 – 1шт., фільтр ФП-25 – 2шт.,
трансформатор ПРТ-А – 2шт., кодовий колійний
трансмітер КПТШ-715 – 1шт.; пошкоджено муфту УКМ-12
на світлофорі №4 та викрадено монтаж між сигнальною
муфтою і світлофорною головкою на світлофорі №4
Поїзд №3023 (ВЛ80К №638) на вихідній горловині в межах
стрілочного переводу №2/4 травмував стороннього
чоловіка Потерпілого госпіталізовано в лікарню смт.
Дворічна.
Під час комерційного та технічного огляду поїзда №3709
(ВЛ11 №688) виявлено витікання вантажу (дизельне
паливо, аварійна картка - №315, №ООН 1202, клас
небезпеки – 3) з нижнього зливного приладу 60
капель/хв. у вагоні №74746124 (Україна, ст. формування –
Запоріжжя Ліве, ст. призначення – Запоріжжя Вантажне)
Вагон відчеплено та виставлено на колію №41 для
усунення
несправності.
працівниками
вагонного
господарства несправність усунуто.
Поїзд №2128 (ВЛ82м №080, ТЧМ-3) зупинився по парній
колії на 36 км ПК10 через виникнення пожежі у 3 рух. од.,
локомотив (ВЛ80к №019 ТЧ-6 Кременчук), що слідував у
недіючому стані в ТЧ-15 з бригадою супроводження. Для
гасіння пожежі залучено пожежний поїзд та 2 пожежні
машини ДСНС. Тривають роботи з гасіння. По впливу
затримано поїзд №722 більше 1 год.
Поїзд №2821 (ВЛ80к №107) на 991 км ПК9
смертельно травмував сторонню людину.

Затримано поїзд № 3001
на 55 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №3032 затримано.

1-0-1 Аварія

Затримок поїздів немає

1-0-0 Аварія

По впливу затримано
поїзд №722 більше 1 год.

1-0-0 Аварія
(пожежа)

Поїзд № 2821затримано
на 25 хв.

1-1-0 Аварія

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ, перегін
Куземівка –
Сватове.
15.07.2019
Регіональна філія
13:19
«Придніпровська зал
ізниця», ДН1 Дніпро, ст.
Нижньодніпровськ.
15.07.2019
Регіональна філія
20:15
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, перегін
Володимирівка –
Цвіткове.
15.07.2019
11:30

23

24

25

15.07.2019
21:43
26

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Апостолове –
Радушна.
16.07.2019
Регіональна філія
19:39
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін
Новоукраїнка –
Плетений Ташлик.
16.07.2019
Регіональна філія
22:50
«Одеська залізниця»,
16.07.2019
18:03

27

28

29

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН3 Суми, ст. Коломак.

Поїзд №3509 (2ТЕ116 №772Б/1156Б ТЧ-6 Попасна)
зупинився на 864 км та повідомив про пожежу в
локомотиві (секція №772Б). Повідомлено ДСНС,
пожежний автомобіль прибув о 12.07. З ст. Куп’янськВузловий о 12.09 відправлено пожежний поїзд. О 12.46
пожежу ліквідовано.
Поїздом №732 Київ – Запоріжжя (HRCS2 №010,) на 193 км
ПК4 смертельно травмовано стороннього чоловіка.
Повідомлено: поліція, швидка допомога.

Затримано поїзди: №137,
№3509, №6338.

1-0-0 Аварія
(пожежа)

Смертельно травмовано
стороннього чоловіка.
Поїзд №732 затримано на
10 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №109 (ВЛ80Т №1157 ТЧ-1 Львов) зупинився на 184
Поїзд № 109 затримано
км ПК3 через несправність локомотива (спрацювання ГВ на 1 год. 07 хв. По впливу
секції 1). О 20.40 машиніст запросив допоміжний затримано поїзди: №1611
локомотив. О 20.52 допомогу надано локомотивом ВЛ80Т
на 1 год., №41 на 58 хв.,
№1834, зі ст. Цвіткове від поїзда №1464. О 21.15 поїзд № 731 на 27 хв., №95 на
№109 з допоміжним відправився з перегону. О 21.23 поїзд
21 хв., №6507 на 18 хв.,
№109 прослідував ст. Цвіткове із №1464 закріплено та
№765 на 16 №3701 на 3
залишено на ст. Цвіткове.
год. 27 хв.
Поїздом №720 Київ – Харків (ЧС4 №193) на 83 км ПК2
Поїзд № 720 затримано
на 1 год. 45 хв. По впливу
смертельно травмовано стороннього чоловіка
затримано поїзди: №2190
на 15 хв., №726 на 12 хв.,
№2186 на 6 хв.
Поїзд №133 Миколаїв – Івано-Франківськ (ЧС2 №634 ТЧ-2
Кривий Ріг-Головний) в межах зупиночної платформи
«29 км» смертельно травмував стороннього чоловіка. Поїзд №133 затримано на
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.
24 хв.
Поїздом №1486 (ВЛ80Т №1832) на 224 км ПК4 смертельно
травмовано стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу.

Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії
локомотивом вперед (ЧМЕ3 №285) сталось сходження

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

Затримано поїзди: №1486
на 1 год. 14 хв., №3178 на
1 год. 06 хв.

1-1-0 Аварія

Затримки поїздів немає.

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

ДН-4 Херсон, ст.
Жовтнева.

17.07.2019
16:20
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17.07.2019
16:30

17.07.2019
23:49
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Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Покотилівка –
Мерефа.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Зміїв.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
колійний пост 175
км – Обвідна.

трьох навантажених вагонів-зерновозів (вантаж – шрот
кормовий) за стрілочним переводом №170 (колія та
локомотив на балансі власника): 6-й вагон №58561283 –
всіма колісними парами всередину колії з перевертанням
кузова на бік; 7-й вагон №95100400 – всіма колісними
парами; 8-й вагон №95473211 – двома колісними парами
першого візка. На рух поїздів не впливає.
Поїзд № 7023 Харків – Лозова (ЕР2Р №7073) на 798 км
ПК3 травмував дитину. Потерпілого госпіталізовано.
Затримки поїздів уточняються.

Інформації про затримки
поїздів немає

Поїзд № 8901 (ЧМЕ3 №1062) зупинився на колії №3 через
По впливу затримано
виникнення пожежі у тепловозі. Для гасіння пожежі
поїзди: №6429 на 27 хв.,
задіяно 2 пожежні автомобіля ДСНС. О 16.48 пожежу
№6428 на 8 хв.
локалізовано, о 17.23 ліквідовано.
На пульт-табло ДСП ст. Обвідна сигналізує хибною
зайнятістю перегін та 2 ділянка наближення в парному
напрямку, спрацювала сигналізація відкриття релейної Затримано поїзд №2334 на
шафи сигнальних установок №3, №4/5. Причина:
1 год. 17 хв.
сторонніми особами вскрито релейну шафу сигнальної
установки №4/5 та викрадено 15 реле.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія
Пожежа

1-0-0 Втручання
в діяльність

Олександр ГОНЧАР

