Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 01.11.2018 по 08.11.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
10
1
9
1
19
2

Травмовані
7
12
19

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

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

Травмовані
4
0
4

Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
2
3
1
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
3
3
1

Катастрофи
Аварії:
- наїзди на сторонніх
осіб
- пожежі
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
18
9
15
9

Травмовано
0
6
6

0

0

0

3

0

0

14
32

0
9

0
6

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

1

Дата і час
скоєння
подій
31.10.2018
17:43

На вул. Костромській
у м. Рівному

01.11.2018
13:50

На 69 км + 300 м,
автодороги Р-26
«Остріг-Кременець»,
Тернопільської
області
На вул. Шевченка, в с.
Віта Поштова,
КиєвоСвятошинського
району, Київської обл.

2

31.0.2018
09:46
3

31.10.2018
09:15
4

5

Місце скоєння
подій

31.10.2018
19:20

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

7

0

1

1

1

4

1
9

0
1

0
5

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса ПАЗ 32054-07, здійснюючи перевезення 28
пасажирів за маршрутом «Рівне-Садові ділянки», не
дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, допустив
попутне зіткнення з легковим автомобілем Хюндай-Туксон
Водій автобуса Еталон, рухаючись без пасажирів за
маршрутом «Шепетівка – Львів», з невідомих причин
звернув з проїзжої частини дороги та допустив перекидання
т.з. в кювет

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій автобуса помер
на місці пригоди

1-1-0 З вини

Під час руху автобуса Мерседес-Бенц 614-D, без пасажирів, Постраждалі відсутні
для власних потреб, водій почув запах гарі та зупинився, при
цьому в салоні почалось задимлення з боку моторного
відсіку. Після зупинки автобуса водій заглушив двигун та
намагався загасити пожежу вогнегасниками, але за 3-6
хвилини автобус вже горів повністю
На перехресті вул.
Під час здійснення перевезень 16 пасажирів за міським
Пасажир отримав
Садова – Степанівська маршрутом № 7-Б, автобусом РУТА-СПВ-17, вході
травми
у м. Ірпінь, Київської здійснення маневру лівого повороту сталось раптове
області
відкриття дверей автобуса (не автоматичні). В наслідок чого
з салону автобуса випав пасажир
На перехресті вул.
Водій автобуса Богдан А-092, рухаючись без пасажирів, не Постраждалі відсутні
Української та
за маршрутом, не обрав безпечної дистанції та швидкісті
Набережної магістралі руху, допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
у м. Запоріжжі
Мітсубіші-Паджеро-Спорт

1-0-0 НП
(Пожежа)

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

31.10.2018
18:02
6

01.11.2018
19:20
7

02.11.2018
09:00
8

9

10

11

02.11.2018
06:45

03.11.2018
17:40
04.11.2018
19:00

02.11.2018
13:30
12

На вул. Миру,
в с. ПетроМихайлівка,
Вільнянського
району,
Запорізької області
На 278 км + 200 м,
автодороги М-07
«Київ-Ковель»
Рівненської області

На 409 км автодороги
М-12 Стрий –
Тернопіль –
Кропивницький
Знам’янка
біля с. Комарів
Вінницької області
На вул. Маршала
Малиновського
у м. Дніпро
На провулку
Заводського
у м. Харків
У с. Заможне
Житомирської
області
На Перехресті
пр.Соборний та вул.
Дніпровська
у м. Запоріжжі

Водій легкового автомобіля ВАЗ-21063, об’їжджаючи
пішоходів, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом ТАТА-LPT, водій якого здійснював
перевезення 3 пасажирів за внутрішньо обласним
маршрутом «с. Орлівське - м. Запоріжжя»

Пасажир автобуса та
водій легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-2 Не з вини

Водій легкового автомобіля БMВ-520 не дотримав безпечної
дистанції та швидкості руху, допустив попутне зіткнення з
вантажним автомобілем (лісовозом), який рухався попереду,
після зіткнення автомобіль БMВ-520 з’їхав в кювет та
загорівся. Після цього водій автомобіля ДЕУ-Нубіра, який
рухався в томуж напрямку допустив зіткнення з вантажним
автомобілем (лісовозом), який знаходився на проїзній
частині дороги
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21140 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом Богдан-А093.12, водій якого
здійснював перевезення 12 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом «Вінниця - Побережне»

Водій та пасажир
легкового автомобіля
БМВ від отриманих
травм померли на
місці пригоди, водій
легкового автомобіля
ДЕУ-Нубіра отримав
травми
Водій та 2 пасажири
легкового автомобіля
отримали травми
різних ступенів
тяжкості та були
доставлені до лікарні

1-2-1 Не
ліцензовані

Водій автобуса Мерседес-Бенц, здійснюючи перевезення 7 3 пасажири автобуса
пасажирів за міським маршрутом № 7, не дотримався
отримали травми
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з вантажним автомобілем ДАФ-95
Водій невстановленого легкового автомобіля не вибрав Постраждалі відсутні
безпечної дистанції руху та допустив бокове зіткнення з
автобусом ТУР-А04911
Водій автобуса Тойота-Коастер, рухаючись без пасажирів Пішохід від отриманих
до місця відстою транспортного засобу, здійснив наїзд на травм загинув на місці
пішохода який раптово вийшов на проїжджу частину дороги
пригоди
у невстановленому для цього місці
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 17 3 пасажири автобуса
пасажирів за міським маршрутом №3, під час руху
отримали травми
відбулось падіння струмоприймача (штанги) з контактної
мережі (тролеї) у результаті чого штанга пошкодила автобус
Фольксваген, водій якого здійснював перевезення 22
пасажирів за міським маршрутом № 63А

1-0-3 Не з вини

1-0-3 З вини

1-0-0 Не з вини
1-1-0 Не з вини

1-0-3 Не з вини

13

05.11.2018
00:46

02.11.2018
07:41
14

15

05.11.2018
14:35

05.11.2018
15:20
16

17

18

02.11.2018
18:20
05.11.2018
15:45

06.11.2018
16:35
19

07.11.2018
12:50
20

На 272 км автодороги Водій автобуса ВOЛЬВO-В-10-400, здійснюючи перевезення Пішохід від отриманих
«Київ-Чоп»,
25 пасажирів для власних потреб, допустив наїзд на травм загинув на місці
Рівненської області
пішохода, який переходив проїзну частину дороги поза
пригоди
межами пішохідного переходу
На 190 км + 950 м,
Водій легкового автомобіля АЗЛК-2141 не обрав безпечної
Водій вантажного
автодороги
дистанції та швидкості руху і допустив попутне зіткнення з
автомобіля ДAФ та
«Виступовичівантажним автомобілем Сканія-Р-124 у якого в наслідок
водій легкового
Могилівпригоди відірвало праве переднє колесо, після чого т.з. став автомобіля отримали
Подільський»,
некерованим та продовжив рух, виїхавши на зустрічну
травми
Житомирського р-ну., смугу, де здійснив лобове зіткнення з вантажним
Житомирської
автомобілем марки ДAФ-FT-ХF-105.460
області
На вул. Генерала
Водій автобуса БАЗ-А079.23, рухаючись без пасажирів не за Постраждалі відсутні
Безручка
маршрутом, не вибрав безпечної дистанції та швидкості
у м. Рівному
руху, допустив наїзд на легковий автомобіль Пежо-203,
який зупинився попереду на заборонний сигнал світлофора
На перехресті Гв.
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення 11
Пішохід отримав
Широнінців та вул.
пасажирів за міським маршрутом № 206 « ст. М Ак.
травми
Механізаторської
Барабашово-вул. Н.Ужвій», допустив наїзд на пішохода,
у м. Харкові
який перетинав проїжджу частину дороги на червоний
сигнал світлофора
На вул. Незалежності Водій автобуса ПАЗ-4234, здійснюючи перевезення
Пішохід отримав
у м. Сміла,
пасажирів за міським маршрутом № 17, допустив наїзд на
травми
Черкаської області
пішохода, на нерегульованому пішоходному переході
На перехресті вулиць Водій вантажного автомобіля Рено-Магнум допустив бокове
Пасажир автобуса
Івасюка та Стуса
зіткнення з автобусом Богдан А-092.01, водій якого
отримав травми
у м. Іваноздійснював перевезення пасажирів за міським маршрутом №
Франківську
37
На 186 км. а/д М-21
Водій вантажного автомобіля МАН не вибрав безпечної Постраждалі відсутні
«Виступовичі –
швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та
Житомир – Могилів- допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій якого
Подільський»,
здійснював перевезення пасажирів за міжобласним
Житомирської
маршрутом
області
На вул. Грищенко 10, Водій автобуса I-VAN р/н AX1372AA, здійснюючи Постраждалі відсутні
у м. Харків
перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 38, «ст.
м. Академіка Барабашова – смт. Кулиничі, не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Фольксваген

1-1-0
Неліцензований
1-0-2 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини
1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

07.11.2018
10:00

На просп.
Слобожанський, 1
м. Дніпро

07.11.2018
13:10

На перехресті вулиць
Соборності
та Д. Коряка,
м. Полтава

03.11.2018
11:00

На вул. Пасічна,
2
м. Львів
На перехресті пр-ту
Ювілейний та Гв.
Широнінців
у м. Харкові

21

22

1

05.11.2018
08:10
2

02.11.2018
13:30

На Перехресті
пр.Соборний
та вул. Дніпровська
у м. Запоріжжі

07.11.2018
20:50

На пр-т Юбілейний
1А/1,
у м. Харків

3

4

1

01.11.2018
01:25

Регіональна філія
«Придніпровська

Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-0345,
здійснюючи
перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом № 115
«вул. Сухомлинського – пл. Успенська», при проїзді до
зупинки скоїв наїзд на пішохода, який раптово вийшов на
проїзну частину перед автобусом
Водій автобуса РУТА-А0483СПГ, здійснюючи перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом № 57 «Левада - ГРЛ»,
не дотримався безпечності дистанції руху, скоїв зіткнення з
автобусом РУТА-25 А НОВА, який рухався попереду,
здійснюючи перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом
№ 38 «Огнівка - Інститут зв'язку» та зупинився на
світлофорі
Міський електричний транспорт
Водій трамвая належить перед початком руху не
переконався у безпечності маневру, та здійснив наїзд на
пішохода
Водій тролейбуса Тролза –Т3, здійснюючи перевезення 50
пасажирів за міським маршрутом № 35 «вул. Одеська – вул.
Н. Ужвій», не дотримався безпечного інтервалу руху та
допустив наїз на припаркований легковий автомобіль
Хюндай-Туксон
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 17
пасажирів за міським маршрутом №3, під час руху
відбулось падіння струмоприймача (штанги) з контактної
мережі (тролеї) у результаті чого штанга пошкодила
автобус Фольксваген, водій якого здійснював перевезення
22 пасажирів за міським маршрутом № 63А (штанга
вдарила по правому боці автобуса у зоні розташування
вікон, при цьому розбивши їх потрапивши до салону
автобуса)
Водій тролейбуса ЛАЗ-Е301D1, здійснюючи перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 24 «ст. м. ім. Академіка
Барабашова – 602-й Мікрорайон», внаслідок недотримання
бокового інтервалу здійснив зіткнення з припаркованим на
узбіччі легковим автомобілем Опель-Астра
Залізничний транспорт
Поїзд №2001 (ВЛ8 №1648) зупинився на 145км ПК2 через
спрацювання гальм. При огляді виявлено у вагоні обірвано

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

3 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Поїзд затримано на 02
год. 38 хв. По впливу

1-0-0 Інцидент

01.11.2018
00:28
2

01.11.2018
05:50
3

залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Кам’янськеПасажирське –
Воскобійня
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Деражня – Комарівці
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст. ім.
Кожушко О.М.

01.11.2018
04:40

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Прилуки

01.11.2018
09:50

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, парна
колія перегону
Балаклія – Савинці
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ, ст.
Шевченкове-Південне
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Моквин

4

5

6

01.11.2018
11:18

01.11.2018
13:05
7

кран гальмівної магістралі. Запросив допоміжний. Допомогу затримано поїзди: №11
надано з хвоста поїзда тепловозом ЧМЕ3 №2567
на 27 хв., №6047 на 35
хв., №2801 на 01 год.
55 хв.
Поїзд №3128 (ВЛ80к №142) зупинився на 1171км ПК2 за
показанням пристрою КТСМ «Тривога-1 «Г» у 50 рухомій
одиниці, 1 вісь, права сторона. Замовлено відчеплення
вагона. Вагон відчеплено від складу поїзда

Поїзд затримано на 03
год. 13 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №2272 (ДЕ1 №034) травмував стороннього чоловіка.
Повідомлено: швидку допомогу, поліцію. Внаслідок наїзду
потерпілий отримав травматичну ампутацію правої
нижньої кінцівки, доставлений до міської лікарні
м. Слов’янськ
Поїзд №61 Москва – Миколаїв (2ТЕ116 №990А/1092Б)
надійшов з Півд.-Зах. залізниці із запізненням на 46 хв.
через несправність локомотива (скидання навантаження
двох секцій). О 04.40 на ст. Прилуки машиніст запросив
допоміжний локомотив, надано ЧМЕ3 №3183. О 06.45 поїзд
зупинився на 794 км перегону Пирятин – Гребінка через
несправність локомотива ЧМЕ3 №3183, з вимогою
допоміжного. О 06.55 зі ст. Гребінка надано допоміжний
локомотив ЧМЕ3 №5013. Прослідував поїзд ст. Гребінка о
07.40 із загальною затримкою на 2 год. 15 хв.
При обході колії оглядач (ПЧ-5 Ізюм) на 325 км ПК1 на
відстані 20 метрів від колії виявив снаряд

Затримано поїзди: №
2272 на 01 год. 08 хв.,
№7031 на 19 хв.,
№6234 на 00 год. 06
хв.
Затримано поїзд
на 02 год. 15 хв.

1-1-0 Аварія

Безпеці руху не
загрожує

1-0-0 Втручання
в діяльність

При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№3386 травмовано сторонню жінку

По впливу затримано
поїзд №6345 на 17 хв

1-0-1 Аварія

Поїзд №6334 Здолбунів – Сарни –Удрицьк (Д1 №607-1/7573 РПЧ-3 Здолбунів) в задній секції №757-3 виявлено
загорання в районі коробки передач. О 13.28 надано наказ на
виїзд пожежного поїзда ст. Сарни, відправився о 13.48.
Після відчеплення задньої секції №757-3 поїзд №6334

Затримка поїзда на 01
год. 19 хв. По впливу
затримано поїзд
№6345 на 17 хв

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

01.11.2018
12:38
8

9

01.11.2018
15:35

01.11.2018
18:28
10

01.11.2018
19:50
11

01.11.2018
18:48
12

01.11.2018
20:22
13

14

01.11.2018
17:06

відправився о 14.02 із затримкою на 56 хв., прибув на ст.
Сарни о 15.21 із загальною затримкою на 1 год. 19 хв.
Пожежу ліквідовано о 14.40 силами 2-х автомобілів ДПРЧ
та пожежного поїзда
Регіональна філія
Поїзд №143 Харків –Санкт-Петербург (ЧС4 №83 ТЧ-1) на 6
«Південно-Західна
км ПК4 в районі зупиночної платформи Лобківка
залізниця», ДН-5
смертельно травмував сторонню жінку. Відправився о 12.50,
Конотоп, Дубов’язівка прибув на ст. Конотоп із загальною затримкою на 46 хв.
– Конотоп
(надійшов по ст. Ворожба + 37 хв.).
Регіональна філія
При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
«Південно-Західна
№6743 з одним вагоном, на колії №6 травмовано сторонню
залізниця», ДН-1
жінку. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.
Київ, ст. Бровари
Регіональна філія
Чергова по вокзалу отримала інформацію від працівників
«Південно-Західна
поліції про мінування будівлі вокзалу. Евакуйовано
залізниця», ДН-1
працівників вокзалу та пасажирів. Після огляду території
Київ, Центральний та вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалів
Південний вокзал ст. відновлено.
Київ-Пасажирський
Регіональна філія
Поїзд №4404 (2ТЕ116 №1154) допустив проїзд
«Придніпровська
забороняючого показання вихідного сигналу Ч2 з
залізниця», ДН-3
послідуючим розрізом стрілочного переводу №7.
Запоріжжя, ст.
Обільна
Регіональна філія
Поїзд №5404 (2ТЕ10ут №0028Б/0014А) зупинився на 232 км
«Одеська залізниця», ПК4 через несправність локомотиву з вимогою допоміжного
ДН-4 Херсон, перегін локомотива. Допоміжний локомотив (2ТЕ10ут №0036)
к.п. 230 км –
надано зі станції Миколаїв-Сортувальний.
Миколаїв парк
Рудний.
Регіональна філія
За повідомленням в.о. начальника ПК ЦРП на лінію «102»
«Південно-Західна
надійшло анонімне повідомлення про мінування вокзалу.
залізниця», ДН-1
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 21.30 після огляду
Київ, ст. Дарниця
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалу
відновлено
Регіональна філія
Поїзд №92 Костянтинівка – Одеса (ЧС2 №017 ТЧ-8 Н.Д.«Донецька залізниця», Вузол) відправився із затримкою на 1 год. 36 хв. (графік о
ДН-2 Лиман, ст.
15.30) через пізнє надходження локомотива по стику
Костянтинівка
Лозова.

Затримка поїзда на 00
год. 46 хв. По впливу
затримано поїзд
№6303 на 15 хв.

1-1-0 Аварія

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзд
№6521 на 23 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда
№5404 склала 1 год. 10
хв. По впливу
затримано поїзди:
№122 на 54 хв., №6313
на 49 хв.
Затримок поїздів немає

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзд на 01
год. 36 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

02.11.2018
03:15
15

02.11.2018
04:57
16

02.11.2018
03:30
17

01.11.2018
15:20
18

02.11.2018,
08:35
19

20

02.11.2018
20.23

03.11.2018
05.00
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Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Павлоград-1 –
Ароматна
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Ростуща – Передатна
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченко,
ст. Таганча

Поїзд №2245 (ВЛ11м6 №491 ВЛ8 №1486) на 992 км ПК3 Травмовано сторонню
травмував сторонню жінку. Потерпілу з травмою голови та особу. Затримка поїзда
численними забоями доставлено до місцевої лікарні
склала 1 год. 10 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №2383 (2ТЕ116 №855) на 188 км (міст) при швидкості
20 км/год травмував стороннього чоловіка. Потерпілого
каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні.

1-0-1 Аварія

Травмовано сторонню
особу.

Поїзд №121 Миколаїв – Київ (ЧС4 №192) зупинився на колії Затримка поїзда склала
№1 через несправність локомотива (газ в трансформаторі) з
01 год. 52 хв
вимогою о 03.34 допоміжного локомотива. Допоміжний
локомотив (ВЛ80т №1276) надано зі ст. Миронівка. Поїзд з
допоміжним локомотивом відправився о 04.27 із загальною
затримкою на 1 год. 38 хв. (поступав із ДН-3 із затримкою
на 33 хв.). Ст. Миронівка поїзд прослідував із затримкою на
1 год. 52 хв.
Регіональна філія
Травмовано стороннього підлітка, який піднявся на дах Травмовано сторонню
«Одеська залізниця», критого вагона та був уражений електричним струмом.
особу
ДН-3 Знам’янка, колія Потерпілий-учень 5 класу ЗОШ №1 м. Помічна
№36 Бахмацького
парку ст. Помічна.
Регіональна філія
Поїзд №6390 Сарни – Горинь (Д-1 №644, з локомотивом Затримка поїзда склала
«Львівська
ЧМЕ-3 №5016 ТЧ-14) через несправність локомотива
01 год. 42 хв
залізниця», ДН-3
запросив допоміжний. Допоміжний локомотив (ЧМЕ-3
Рівне ст. Сарни
№4817 ТЧ-14) надано зі ст. Костопіль. Після розміну
локомотивів поїзд №6390 відправився о 10.22 із затримкою
на 1 год. 42 хв
Регіональна філія
Поїзд №6157 Львів – Лавочне (Р2 №1340) на колії №І Поїзд затримано на 1
«Львівська
смертельно травмував стороннього чоловіка
год. 20 хв
залізниця», ДН-1
Львів ст. Сколе
Регіональна філія
Поїзд №4833 (ЧМЕ3 №5336) на 44 км ПК1 в межах з.п.
Смертельно
«Південно-Західна
«Фасова» смертельно травмував стороннього чоловіка.
травмовано сторонню
залізниця», ДН-4
особу
Коростень. перегін
Нова Борова –

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

22

23

03.11.2018,
07:58

03.11.2018,
13.15

03.11.2018
16:35
24

25

04.11.2018
22.10

04.11.2018
23.28
26

05.11.2018
15:22

27

05.11.2018
16:23
28

Топорище
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків.
ст. Кегичівка.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон.
ст. Високопілля.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Дарниця.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин. ст. Фастів-1
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин перегін Роток
– Біла Церква
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
роз’їзд 20 км –
Енергодар

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
дільниця Ямниця –
Бурштин

Поїздом №4302 (ЧМЕ3 №7317) на вихідних стрілках
Затримано поїзди:
непарної горловини смертельно травмовано стороннього №4302 на 1 год. 13 хв.,
чоловіка.
№6654 на 13 хв.
Поїзд №8253 (ВПР №3395, приписки КЦМКР Київ)
зупинився на першій колії через несправність дизеля (викид
масла через вихлопний колектор), замовив допоміжний
локомотив.
Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії
Дарницького заводу ЖБК маневровим локомотивом станції
стався випадок самовільного виходу групи із 8 вагонів зі
сходженням з рейок 4 вагонів в запобіжному тупику. На рух
поїздів не впливає. Інформація уточняється
Поїздом №29 Київ – Ужгород (ЧС4 №099) на 921 км ПК5 (I
головна колія) смертельно травмовано стороннього
чоловіка.
Поїздом №2849 (ВЛ80к №116) на 37 км ПК5 смертельно
травмовано стороннього чоловіка. Поїзд затримано на 34 хв.
По впливу затримано поїзд №1681 на 31 хв.

1-1-0 Аварія

Затримано поїзд
2 год. 17 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримки поїздів
немає

1-0-0 Аварія

По впливу затримано
поїзд №105 на 26 хв.

1-1-0 Аварія

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

В.о. ПД-11 Данюк (ПЧ-4 Мелітополь) надав повідомлення
Затримано поїзди:
про те, що за 30-40 метрів від регульованого переїзду №6804 на 3 год. 39 хв.,
33км+817м (без чергового працівника) знаходиться №6805 на 3 год. 06 хв.
перевернута машина «BMW» сірого кольору (водій не
впорався з керуванням автомобіля), зі слідами пошкодження
та порушенням габариту. О 15.26 наказом №94 ДНЦ-3
Браіло рух поїздів на перегоні закрито. За попередніми
даними у салоні знаходилося 5 людей. Працівники швидкої
допомоги констатували смерть 1 пасажира та 4 потерпілих
відправлено машиною швидкої допомоги до міської лікарні
Через несанкціоновану вирубку дерев у захисній лісосмугі
Затримано поїзди:
залізниці на 107 км ПК3 перегону Галич
Бурштин №143 на 33 хв., №6414
допущено пошкодження лінії ПЛ-10кВ (обрив дротів та
на 52 хв.
пошкодження опорних ізоляторів), унаслідок відсутнє
живлення на дільниці. Закрито дію автоблокування: о 16.2317.12 на перегоні Ямниця – Єзупіль, о 16.27-17.41 на

1-1-4 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Втручання
в діяльність

06.11.2018
06:00

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

06.11.2018
14:15

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса

29

30

31

32

06.11.2018
15:00

06.11.2018
16:15

06.11.2018
21:30
33

07.11.2018
04:45

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

06.11.2018
23:00

Регіональна філія
«Придніпровська

34

35

перегоні Дубівці – Галич, о 16.46-17.44 на перегоні Дубівці
– Єзупіль, о 18.39-19.04 на перегоні Галич – Бурштин.
На пульт-табло станції Павлоград-1 кнопка НККП показує
Затримано поїзд
зайнятість перегону, кнопка ЧКО переблимує зеленим
№6331 на 35 хв.
вогнем, відсутній телефонний та міжстанційний зв’язок між
станціями Павлоград-1 та Павлоград-2, не розвертається
схема с парного напрямку на непарний, о 09.20 перехід на
телефонні засоби зв’язку для пропуску непарних поїздів.
Причина: сторонніми особами на 107 км ПК6 викопано та
викрадено кабель СБПУ 16Х1 довжиною 6 метрів.
Поїзд №6095 Здолбунів – Львів (ЕР9п №295) на 104км ПК7
Смертельно
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду травмовано стороню
на людину. Наїзд попередити не вдалося – смертельно особу. Затримка поїзда
травмовано монтера колії
№6095 склала 20 хв.
Майстер колії при обході в районі стрілочного переводу №8,
Затримки поїздів
виявив пакет з патронами. О 15.30 працівниками поліції
немає
пакет забрано.
Поїзд №6704 Семенівка – Терещенська (ДР1А №257, з
Відправився поїзд
тепловозом ЧМЕ3 №4304) запросив допоміжний локомотив
№6704 о 17.20 з
через несправність тепловоза. Допоміжний локомотив затримкою на 1 год. 18
(ЧМЕ3 №2459) наданий зі ст. Терещенська о 16.29.
хв.
За повідомленням служби безпеки Одеського припортового
Рух на дільниці
заводу на території під'їзної колії ПАТ "Одеський
зупинено.
припортовий завод" горять склади підприємства "Дельта
Вільмар". Працівникам станцій Промислова, Берегова,
Хімічна (під’їзна колія ) видано протигази та евакуйовано до
бомбосховища МТП "Южний".
При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕЗ
Схід вагона
№2949 з осаджування групи 14 вагонів, вагонами вперед, на
колії №35 в кривій ділянці допущено сходження з рейок 14
вагону за напрямком руху (перший за локомотивом,
Україна, фітингова платформа з контейнерами, модель 13470, ЦТС «Ліски», ДР – 16.01.2016 – 0535-Шепетівка-ВЧД,
ПР-4 – 01.04.2017 – 455-Дніпродзержинськ-ВЧД по коду
607: послаблення кріплення пятника) - другим візком усіма
колісними парами.
За повідомленням начальника станції Закшевської о 22.30 Травмовано стороню
надійшов дзвінок від слідчого Криворізького районного
особу

1-0-0 Втручання
в діяльність

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

1-0-0
Інцидент
1-0-0 Інше

1-0-0
Аварія

1-0-1
Аварія

залізниця», ДН-3
Запоріжжя
07.11.2018,
05.10

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава.
ст. Кобеляки.

07.11.2018,
05.42

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми.
ст. ЛюботинЗахідний.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль,
ст. Тернопіль.
Регіональна
філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ,
ст. Заоскілля
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин.
перегін Роток – Біла
Церква.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро.
перегін Чаплине –
Улянівка.

36

37

07.11.2018,
10.15
38

39

07.11.2018,
12.55

08.11.2018,
03.06
40

08.11.2018,
03.34
41

відділу поліції Рамазанова В.С., що до лікарні №2 м. Кривій
Ріг зі ст. Пічугіно у стані алкогольного сп’яніння з
травматичною ампутацією ноги
На 204 км ПК3 по парній колії стався обрив несучого тросу
контактної мережі в межах опор №74-80. Відсутня напруга в
контактній мережі парної та непарної колій перегону
Кобеляки – Ганнівка. О 08.24 роботи по відновленню
закінчено, напругу подано.

Затримано поїзди: №8
на 1 год.21хв., №376
на 44 хв.,№2197 на 47
хв., №2619 на 2 год. 21
хв., №2621 на 2 год. 19
хв., №2190 на 50 хв.
Черговим по переїзду 32 км у поїзді №2185 (ВЛ82М №055) Затримка поїзда
помічено іскріння в середині поїзда. Оглядом ТЧМ на 35 км склала4 год. 23 хв.
ПК2 виявлено у вагоні №97121081 (УЗ, ДР 10.04.2017 ВЧД
Дрогобич) тримали гальма.

1-0-0 Інцидент

У поїзді №2744 (ВЛ80т №1396) під час проведення Поїзд затримано на
технічного огляду працівниками ПТО ВЧДЕ-9 виявлено 2 год. 25 хв.
тріщину автозчепу у вагоні №56813439 (Україна, КР
27.03.2017 Жмеринський ВРЗ Експрес). Вагон відчеплено.

1-0-0 Інцидент

На під’їзній колії ТОВ «Куп’янські комунальні платежі»
зійшов з рейок завантажений щебнем вагон №67892539.
Під’їзна колія знаходиться на балансі власника. Випадок
розслідується
Поїзд №127 Ковель – Харків (ЧС-4 №189) на 39км ПК8
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
на людину. Наїзд попередити не вдалося – смертельно
травмовано стороннього чоловіка.
Поїзд №6103 Чаплине – Дніпро (ЕПЛ2т №028) на 298 км
ПК1 застосував екстрене гальмування для попередження
наїзду на людину. Наїзд попередити не вдалося –
травмовано сторонню жінку. Локомотивною бригадою
потерпілу забрано в поїзд та доставлено до ст. Улянівка, де
її було госпіталізовано швидкою допомогою до лікарні смт.
Васильківка.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

Затримка поїзда №127
склала 11 хв

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда
№6103 склала 42 хв.

1-0-1 Аварія

О. ГОНЧАР

