Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 10.07.2020 по 17.07.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
1
Не з вини:
8
0
4
ВСЬОГО:
9
0
5
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
6
0
1
ВСЬОГО:
7
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
0
01
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
9
5
3
- наїзди на
8
5
3
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
9
0
0
ВСЬОГО:
18
5
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (аварійна
ситуація)
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

1

10.07.2020
17:10

2

10.07.2020
14:30

3

13.07.2020
10:10

4

13.07.2020
15:45

5

14.07.2020

Місце скоєння
подій

12

0

0

1

0

0

0

0

0

13

0

0

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Водій невстановленого легкового автомобіля внаслідок
По вул. Китаєнка,
порушення правил проїзду перехресть допустив зіткнення з
буд. 3-Б
автобусом БОГДАН-А091, водій якого здійснював
у м. Харкові
регулярні перевезення 19 пасажирів за міським маршрутом
№ 75е «завод «Надія» – «ст.м. «Холодна Гора»
Водій легкового автомобіля KIA-Stonic не додержався
безпечної дистанції та допустив зіткнення з автобусом
По вул.Паркова
РУТА-25А НОВА, водій якого зупинився на зупинці
в м. Суми
громадського транспорту, без пасажирів, для посадки
пасажирів та подальшого їх перевезення за маршрутом № 7
«Хіммістечко-Баранівка»
Водій легкового автомобіля Opel-Vectra проїхав перехрестя
на червоний сигнал світлофора та скоїв зіткнення з
На перехресті просп.
автобусом РУТА-25, водій якого здійснював регулярні
Науки та вул.
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 33е
Отакара Яроша
«ст.м. «Держпром» – вул. Астрономічна (Військове
у м. Харкові
містечко)», з подальшим зіткненням з легковим
автомобілем ВАЗ-211140
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-Lanos не витримав
безпечної швидкості, інтервалу та допустив зіткнення з
На вул.
автобусом АТАМАН-А092G6, який рухався в зустрічному
Володимирівській
напрямку, здійснюючи перевезення 18 пасажирів за
в м. Суми
міським маршрутом № 59А «Баси - Центр». Після чого
легковий автомобіль зник з місця пригоди.
.По вул С. Табали, Водій легкового автомобіля DADI на заокругленій ділянці

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

09:00

буд. 5,
в м. Суми

На проспекті
Свободи
у м. Києві
На вул. Центральній
у с. Стара Маячка,
Олешківський
район,
Херсонська обл.
На просп. Академіка
Заболотного
у м. Києві

6

15.07.2020
07:35

7

15.07.2020
05:55

8

15.07.2020
15:30

9

16.07.2020
, 13:10

1

10.07.202
14:04

Пр проспекті
Незалежності 95
в м. Житомирі

11.07.2020
10:30

На вул. Амурській
у м. Харкові

На вул. Ольни
Теліги, 51,
у м. Рівне

2

3

14.07.2020
07:35

На вул. Харківських
Дивізій, буд. 11/2
у м. Харкові

дороги не впорався з керуванням, виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом
АТАМАН А-092Н6, водій якого здійснював регулярні
перевезення 17 пасажирів за міським маршрутом № 59А
«Баси-Центр» та рухався у зустрічному напрямку
Водій легкового автомобіля CHERRY-AMULET здійснив
зіткнення зі стоячим на кінцевій зцпинці автобусом
АТАМАН А09206 (маршрут № 183).
Водій легкового автомобіля GEEIY FE-1 не впорався з
керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв
зіткнення з автобусом VOIVO-B10, водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за міжміським маршрутом
с.Нова Маячка – Херсон.
Водій вантажного автомобіля IVECO-TRAKKER не
ліцензований, не врахувавши дорожні обставини, допустив
зіткнення з автобусом БОГДАН-А091, водій якого
здійснював перевезення 2 пасажирів за міським маршрутом
№ 496
Водій автобуса MERCEDES BENZ 609D, здійснюючи
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 42
Автовокзал-Луцьке
кільце,
здійснив
наїзд
на
велосипедиста, який рухався в попутному напрямку
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля MERCEDES-BENZ не
дотримався безпечної дистанції, швидкості руху та
допустив зіткнення з тролейбусом ЗиУ-9, що рухався
попереду в попутному напрямку та здійснював перевезення
24 пасажирів за маршрутом №10 «Богунія – Промислова»
Водій тролейбуса ЛАЗ-E301Д1, рухаючись без пасажирів
та здійснюючи перевезення за міським маршрутом № 24
«602-й мікрорайон – ст.м. «Академіка Барабашова»,
внаслідок порушення правил маневрування скоїв наїзд на
припаркований вантажний автомобіль VolkswagenCrafter, – не ліцензований.
Водій легкового автомобіля MERCEDES-BENZ-100,
р/н 17346MA не дотримався бокового інтервалу допустив
наїзд на тролейбус ЛАЗ-E183A1, водій якого рухався без
пасажирів в депо

Водій легкового
автомобіля отримав
травми.

1-0-1 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми.

1-0-1 Не з вини

2 пасажири автобуса
отримали травми.

1-0-2 Не з вини

Велосипедист отримав
травми та був
доставлений до лікарні

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

4

14.07.2020
16:00

5

15.07.2020
17:30

6

15.07.2020
14:51

7

16.07.2020
, 07:50

10.07.2020
23:25
1

2

11.07.2020
08:17

11.07.2020
14:00
3

По просп.
Тракторобудівників,
буд. 128
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля Skoda-Fabia, р/н АА1029ІІ,
порушучи правила проїзду перехресть допустив зіткнення з
трамваєм TАТРA-T3, водій якого здійснював перевезення
20 пасажирів маршрутом № 26 «Лісопарк – ПівденноСхідна
На перехресті вул.
Водій вантажного автомобіля ЗиЛ-431412-АЦ пожежна,
Салтівське шосе та рухаючись з вимкненими спеціальним світловим та
вул. Фісановича
звуковим сигнальним пристроями, внаслідок порушення
у м. Харкові
правил проїзду перехресть допустив зіткнення з трамваєм
TАТРA-T3М, водій якого здійснював перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 8 «602-й мікрорайон –
вул. Одеська», з подальшим перекиданням вантажного
автомобіля на лівий бік
На перехресті вул.
Водій тролейбуса БОГДАН Т701.10, 2012, здійснюючи
Іллєнка - вул.
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутпм № 16,
Деревлянська
допустив наїзд на пішохода, яка раптово вийшла на перехід
у м. Києві
на заборонний сигнал світлофора.
На вул. Гвардійців- Водій
тролейбуса
ЗиУ-682Г-016.02,
здійснюючи
Широнінців, буд. 44, перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 42
у м. Харкові
«Північна Салтівка – вул. Героїв Праці», внаслідок
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
легковим автомобілем Volkswagen Vento р/н АХ8742ЕК.
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Поїзд №106 Одеса – Київ (ЧС8 №029 ТЧ-1 Київ) на 1423
«Одеська залізниця», км ПК4 при швидкості 60 км/год застосував екстрене
ДН-1 Одеса
гальмування через виявлення на правій рейковій нитці
ст. Мигаєве
чоловіка, який на сигнали великої гучності не реагував.
Через незначну відстань наїзд не попереджено, смертельно
травмовано стороннього чоловіка
Регіональна філія
Поїзд №6413 Помічна – Одеса (ЕР9е №653 РПЧ-9 Одеса«Одеська залізниця», Застава І) через нагрів підшипника тягового двигуна у 6
ДН-3 Знам’янка, ст. вагоні (2 вісь).
Трикратне.
Регіональна філія
Поїзд №232 Генічеськ – Івано-Франківськ (2М62У №215)
«Львівська
прибув із запізненням на 52 хв. через відсутність живлення
залізниця», ДН-4
обох фідерів на дільниці Івано-Франківськ – Бурштин з
Івано-Франківськ,
12.24 та, як наслідок припинення дії автоблокування на
ст. Іваноперегонах: Бурштин – Галич – Дубівці – Єзупіль – Ямниця

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримала
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№106 відправився о
23.45 із затримкою на 20
хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда № 6413
склала 1 год. 07 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзд № 232
на 52 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Франківськ.

11.07.2020
23:56
4

12.07.2020
04:47
5

6

12.07.2020
14:11

7

12.07.2020
09.25

12.07.2020
18:45

8

– Івано-Франківськ. О 14.35 на 106 км перегону Бурштин –
Галич виявлено дерево підпилено бензопилою сторонніми
особами (дуб h-20м, d-40см, 3 ряд посадки ПЧЛ) на ЛЕП,
опора №174.
Регіональна філія
Машиніст поїзда №106 Одеса – Київ (ЧС8 №016 ТЧ-1
«Одеська залізниця», Київ-Пас) на 1377 км ПК2 при швидкості 90 км/год.
ДН-1 Одеса, ст.
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на Травмовано сторонню
Затишшя.
чоловіка, який ішов біля колії з правої сторони. Оглядом
особу.
поїзда та прилеглої території нікого не виявлено. Поїзд № 106 затримано
Працівниками поліції при виконанні розшуку о 05.30
на 34 хв.
12.07.2020 у районній лікарні с.м.т. Захарівка було
виявлено громадянина з травмою голови.
Регіональна філія
Поїзд №2756 (ВЛ80С №2390 ТЧ-2 Подільськ) зупинився
«Одеська залізниця», через несправність електровоза (заклинювання 7-ї колісної Поїзд №2756 затримано
ДН-3 Знам’янка
пари). О 05.01 машиніст запросив розмін локомотива. О
на 2 год.
ст. Щаслива
07.00 для заміни надано локомотив ВЛ80с ТЧ-2 Подільськ
Постраждалі відсутні
зі ст. Знам’янка.
Регіональна філія
Поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ (ЧС4 №052) на 151 км
«Південно-Західна ПК6 (біля вхідного сигналу «Ч») смертельно травмував
Смертельно травмовано
залізниця»
стороннього чоловіка.
сторонню осбу. Затримка
перегін колійний
поїзда склала 31 хв.
пост Кам’янка –
Шепетівка
Регіональна філія
Поїзд №2536 (2ТЕ116 №1610 ТЧ-17 Волноваха) зупинився Поїзд №2536 затримано
«Придніпровська
на 319 км ПК5 через несправність локомотива. О 09.50
на 1 год. 24 хв. По
залізниця», ДН-3
машиніст запросив допоміжний локомотив. О 10.17
впливу затримано
Запоріжжя
допомогу надано локомотивом ТЕ33АС №2004 ТЧ-8 зі ст. поїзди: №2538 на 1 год.
перегін Магедове – Комиш Зоря. О 10.49 поїзд №2536 відправився з 23 хв., №6856 на 1 год.
Комиш Зоря
допоміжним із затримкою на 1 год. 24 хв.
03 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6039 Дніпро-Головний – Верхівцеве (ЕПЛ2Т №019 Поїзд №6039 затримано
«Придніпровська
РПЧ-1 Дніпро) після відправлення з колії №1, зупинився на
на 1 год. 07 хв. По
залізниця», ДН-1
стрілочному переводі №118/120 через приварювання впливу затримано поїзди
Дніпро
другого за напрямком руху струмоприймача до №2823 на 1 год. 22 хв.,
ст. Дніпро-Головний контактного проводу. Відсутня напруга з 1 по 12 колії. О №9508 на 1 год. 16 хв.,
19.38 подано напругу в контактну мережу.
№738 на 55 хв., №53 на
54 хв., №6038 на 20 хв.,
№1706 на 18 хв., №4834
на 10 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

9

12.07.2020
Регіональна філія
20:49
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса
перегін Буялик –
Сербка

13.07.2020
07:01
10

13.07.2019
15:50
11

13.07.2020
17:43
12

13.07.2020
13:45
13

13.07.2020
16:55
14

Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-1 Київ, ст.
Березань.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН1 Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський.
Регіональна філія
«Львівська залізниця
», ДН-4 ІваноФранківськ, ст.
Васкауци.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН3 Запоріжжя, ст.
Новоолексіївка.

Поїзд №60 Одеса – Харків (ВЛ80т №1400 ТЧ-7 Знам’янка) Поїзд №60 затримано на
зупинився на 1253 км ПК7 через несправність електровоза 1 год. 43 хв. По впливу
(спрацювання захисту у вузлах управління) із вимогою затримано поїзди: №2784
допоміжного. Зі ст. Раухівка надано допоміжний на 1 год. 54 хв., №2788
локомотив ВЛ80т №1802. Відправився поїзд №60 о 22:23.
на 1 год. 33 хв., №2782
на 1 год. 28 хв., №3012
на 1 год. 25 хв., №54 на
48 хв., №6408 на 46 хв.
Постраждалі відсутні
Поїзд №712 Київ – Костянтинівка (HRCS2 №002) на колії
№II, при швидкості 120 км/год. смертельно травмував Смертельно травмовано
сторонню жінку
сторонню особу. Поїзд
№712 затримано на 9 хв.
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників Затримок поїздів немає.
евакуйовано. О 17.10 роботу вокзалів відновлено,
вибухових пристроїв не виявлено.
Отримано повідомлення щодо мінування головного
вокзалу. Пасажирів та працівників евакуйовано. О 18.30 Затримок поїздів немає.
роботу вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не
виявлено.
Працівниками ВОХР затримано локомотивну бригаду
поїзда №3003 (2ТЕ10М №1103 ст. Окниця, Молдова) та Затримок поїздів немає.
ДСП ст. Васкауци, які здійснювали злиття з бака
локомотива дизельне паливо. Вилучено 17 наповнених
пластикових каністр по 20 л (всього 340 л)
Поїзд №6908 Новоолексіївка – Мелітополь (ЕР9 №220)
відправився із запізненням на 32 хв. через приготування
Загальна затримка поїзда
маршруту на ст. Партизани унаслідок задимлення
№6908 склала 1 год. 27
приміщення зв’язку поста ЕЦ. Прибувши на ст. Партизани,
хв. По впливу затримано
поїзд №6908 відправився о 18.07 по непарній неправильній
поїзд №6910 на 1 год. 52
колії по телефонним засобам зв’язку, з допоміжним
хв. (по обігу).
локомотивом ЧМЕ3 №5635, унаслідок негабариту
контактної мережі на перегоні Партизани – Сокологірне.

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

13.07.2020
23:04
15

14.07.2020
13:40
16

14.07.2020
13:45
17

14.07.2020
13:50
18

14.07.2020
14:00
19

14.07.2020
15:10
20

15.07.2020
01:36
21

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН2 Лиман, дільниця
Лантратівка –
Білокуракине.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів
ст. Львів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка
ст. Вінниця
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ
ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
ст. Запоріжжя-І
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
ст. Запоріжжя-ІІ
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса
перегін Березівка –
Колосівка

Не працює переїзна сигналізація на переїздах: 795 км, 801
км, 808 км, 816 км, 820 км, 821 км, 837 км (без чергових)
через відсутнє живлення. Перший поїзд №3803 відправився
зі ст. Лантратівка о 23.20.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі головного
вокзалу. Пасажирів та працівників евакуйовано. О 14:50
роботу вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не
виявлено. Затримок поїздів немає.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 14.45 роботу
вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не виявлено.
Затримок поїздів немає.
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
евакуйовано. О 16.23 роботу вокзалу відновлено,
вибухових пристроїв не виявлено. Затримок поїздів немає.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 14.40 роботу
вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не виявлено.
Затримок поїздів немає.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
О 15.15 вокзал перевірено, вибухових пристроїв не
виявлено. Затримок поїздів немає
Поїзд №2706 (ВЛ80с №2534 ТЧ-2 Подільськ) зупинився на
1201 км ПК9 через спрацювання автогальм. Оглядом
локомотивною бригадою виявлено у 49 з голови поїзда
вагоні №56525645 прив'язану до кінцевого крану мотузку.
Затримано поїзди: №2706 на 35 хв., №2708 на 20 хв.,
№2710 на 19 хв.

Затримок поїздів не має

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність
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24

25

26

27

28

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Мерефа.
15.07.2020
Регіональна філія
09:12
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон,
перегін Горохівка –
Грейгове.
15.07.2020
Регіональна філія
10:15
«Придніпровська зал
ізниця», ДН2 Кривий Ріг, перегін
Мусіївка – Кривий
Ріг-Західний
15.07.2020
Регіональна філія
23:00
«Львівська залізниця
», ДН-1 Львів, ст.
Ходовичі.
15.07.2020
07:35

Поїзд №6510 Мерефа – Харків-Пасажирський (ЕР2Р
№7211) відправився із затримкою на 37 хв. через виклик
працівників поліції для усунення порушень карантинного
режиму пасажирами
Поїзд №2268 (ТЕ33АС №2012) на 217 км ПК6 смертельно
травмував стороннього чоловіка.

Бригадиром колії на 115 км ПК6 парної колії виявлено
крадіжку матеріалів ВБК: накладка стикова – 4 шт., болт
стиковий у зборі – 12 шт. З 10.16 до 11.27 перегін закрито
для руху поїздів.

Поїзд №6510 затримано
на 37 хв.
Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№2268 затримано на 1
год.

Затримано поїзди:
№9535 на 1 год. 10 хв.,
№21

При подачі вагонами вперед тепловозом ЧМЕ3 №3795
групи з 9 завантажених щебнем вагонів на під’їзну колію
на нерегульованому переїзді без чергового працівника Затримок поїздів немає,
сталося зіткнення з вантажним автомобілем МАН з
постраждалі відсутні.
наступним сходженням з рейок та перекиданням на бік
вагон
16.07.2020
Регіональна філія
Поїздом №4832 (ЧМЕ3 №6898) на другій колії смертельно Смертельно травмовано
03:45
«Львівська залізниця травмовано стороннього чоловіка віком 60-65 років
сторонню особу. Поїзд
», ДН-5 Ужгород, ст.
№4832 затримано на 1
Боржава.
год. 03 хв.
16.07.2020
Регіональна філія
Поїздом №4853 (ЧМЕ3 №893) на 28 км ПК7 травмовано
Травмовано сторонню
06:40
«Південно-Західна стороннього чоловіка.. Потерпілого госпіталізовано.
особу. Затримано поїзди:
залізниця», ДН№4853 на 40 хв., №6603
1 Київ, перегін
на 30 хв.
Ірпінь – Буча.
16.07.2020
Регіональна філія
Під час виконання маневрових робіт тепловозом (ТГМ4
07:20
«Придніпровська
№1473), вагонами вперед, на під’їзній колії АТ «Об’єднана
залізниця», ДН-1
гірничо-хімічна компанія» філія (колія та локомотив на
Дніпро
балансі колієвласника) сталося зіткнення з тупиковою
Постраждалі відсутні
ст. Вільногірськ
призмою «4Т» першого за напрямком руху вагона з
подальшим його сходженням з колії двома колісними
парами, першого візка

1-0-0 Втручання в
діяльність
1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді
1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)
1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Поїзд №231 Івано-Франківськ – Генічеськ (ЧС7 №211 ТЧ-8
Дніпро) зупинився за показанням пристрою ДИСК-Б
«Тривога 1» у 1 рух. од., 2 вісь, ліва сторона, локомотив.
Оглядом працівників ВЧД нагрів не підтверджено. О 14.58
поїзд №231 відправився. О 15.31 поїзд №231 зупинився на
ст. Пришиб за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 1»
повторно локомотив. Оглядом ТЧМ встановлено
підвищений нагрів буксового вузла, заявлено про розмін
локомотива. О 16.20 після заміни локомотива на ВЛ11
№689 ТЧ-3 Мелітополь
17.07.2020
Регіональна філія
Поїзд №4701 (ВЛ40У №18511 ТЧ-2 Подільськ) на 1311 км
01:35
«Одеська залізниця», ПК9 травмував стороннього чоловіка (віком приблизно 70
ДН-1 Одеса
років), який сидів на правій рейковій нитці. Потерпілого
ст. Одеса-Застава II каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні м. Одеса.
17.07.2020
Регіональна філія
Поїзд №2001 (ВЛ80с №600 ТЧ-2 Подільськ, 224 осі, 4749 т)
01:17
«Одеська залізниця», зупинився на 1099 км ПК7 за показанням пристрою АСДКДН-3 Знам’янка
Б «Тривога 2» у 33 рух. од., 4 вісь, ліва сторона, вагон
перегін Кавуни –
№67777870
(Україна,
ДР
–
18.08.2017
ВЧД
Южноукраїнська
Нижньодніпровськ-Вузол, ПР – 04.08.2019). Після
прибуття працівника вагонного господарства виявлено
руйнування роликової букси. Відправився поїзд з перегону
о 02.52 та зі швидкістю 5 км/год прибув на ст.
Южноукраїнська, для відчеплення вагона
16.07.2020
14:52

29

30

31

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
ст. Таврійськ

Поїзд №231 затримано
на 1 год. 17 хв.
Постраждалі відсутні

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу. Поїзд затримано
на 48 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд №2001 затримано
на 2 год. 48 хв. По
впливу затримано
поїзди: №53 на 35 хв.,
№6411 на 27 хв., №59 на
16 хв., №2790 на 28 хв.

1-0-0 Інцидент

