Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 04.10.2018 по 11.10.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
3
0
8
4
11
4

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
1
0
5
0
0
0
6
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій

Катастрофи
0
0
Аварії:
15
2
- наїзди на сторонніх
8
2
осіб
- пожежі
1
0
- сходи рухомого складу,
6
0
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
15
0
ВСЬОГО:
30
10
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Травмовані
11
25
36
Травмовані
0
9
0
9
Травмовані
2
3
0
5
Травмовано
0
6
6
0
0

0
6

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:
№

1

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

04.10.2018
19:15

На просп. Перемоги
в м. Чернігів

05.10.2018
07:00

На 224 км автодороги
М-04 Київ – Луганськ
– Ізварино біля смт.
Підгородне
Дніпропетровської
області
На вул. Київської
у м. Житомирі

2

Загинуло

Травмовано

3

0

0

3

0

0

2
8

1
1

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Під час руху автобусу Рута 20 СПВ, водій якого
здійснював перевезення 1 пасажиру за маршрутом № 16,
через не уважність водія автобуса відбулось падіння
пасажира.
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення 27
пасажирів за регулярним маршрутом Новомосковськ –
Дніпро, не дотримався безпечної дистанції та швидкості
руху і допустив зіткнення з вантажним автомобілем
МАН

05.10.2018
11:30

На вул. Київській
у м. Борисполі
Київської області

Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 19, не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з тролейбусом ЗиУ-9 водій якого здійснював
перевезення 38 пасажирів за міським маршрутом № 3
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-Таврія не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-412Д, водій якого
здійснював перевезення 11 пасажирів за регулярним
міжобласним маршрутом Київ – Черкаси, після чого в
легковий автомобіль ЗАЗ-Таврія відкинуло на смугу
зустрічного руху де відбулося зіткнення з легковим
автомобілем Рено-Трафік

05.10.2018
17:50

На проспекті
Академіка Глушкова

Водій легкового автомобіля Тойота-Ленд-Круйзір не
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і

05.10.2018
13:45
3

4

5

Кількість подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Пасажир автобуса
отримав тілесні
ушкодження

1-0-1 З вини

11 пасажирів
автобуса отримали
травми

1-0-11 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля ЗАЗ від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди, ще 4
пасажира автобуса
отримали травми
різних ступенів
тяжкості та були
доставлені до лікарні.
Водій легкового
автомобіля та 2

1-1-4 Не з вини

1-0-3 Не
ліцензовані

у м. Києві
06.10.2018
09:35

На нерегульованому
перехресті вулиць
Пушкіна та Героїв
України у м. Нова
Каховка,
Херсонської області

07.10.2018
15:25

На 23 км а/д. М-18
«Харків –
Сімферополь –
Алушта – Ялта»,
23км.,
Харківської області
На перехрестті вулиць
Героїв Чорнобильців
та Р. Кириченко
у м. Полтава
Вул. Городоцька –
Приміський вокзал,
у м. Львів
На вулиці
Мельницькій кут
Аккордної
у м. Одеса

6

7

8

9

04.10.2018
17:30

08.10.2018
09:00
08.10.2018
18:00

10

10.10.2018
14:45

Поблизу с Ясени, на
320 км а/д Н-07 КиївСуми - Юнаківка»,
в Сумській області

10.10.2018
09:10

На 147 км автодороги
Р-15, «Ковель Жовква»,
поблизу с. Боянець,
Жовківського району,
Львівської області

11

12

допустив наїзд на автобус Богдан-А092.02 водій якого
здійснював перевезення 20 пасажирів, не ліцензовані
Водій легкового автомобіля Рено-Трафік при виїзді з
другорядної дороги на головну не надав перевагу у русі,
допустив
зіткнення
з
автобусом
БАЗ-А079.09,
водій якого здійснював перевезення 22 пасажирів за
приміським внутрішньообласним маршрутом Н.Каховська
міська лікарня – Корсунка – Дачі. Внаслідок зіткнення
легковий автомобіль перекинувся на правий бік
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2101 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-1223, водій якого
здійснював перевезення пасажирів на регулярним
міжобласним автобусному маршруті «Кривий Ріг – Харків»

пасажира автобуса
отримали травми
Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Водій
легкового
автомобіля загинув на
місці
пригоди.
1
пасажир
автобуса
отримав травми

1-1-1 Не з вини

Водій легкового автомобіля ТОЙОТА-КАМРІ, рухаючись
Водій автобуса та
по вулиці Р.Кириченко на перехресті з вулицею Героїв
водій і 2 пасажири
Чорнобильців, не надав перевагу в русі автобусу YOUYI- легкового автомобіля
ZGT-6710, який рухався не на маршруту без пасажирів
отримали травми
Водій автобуса БАЗ-А079.04, скоїв наїзд на пішохода, який Травмовано пішохода
раптово вибіг на проїзжу частину та перебігав дорогу з
права наліво
Водій легкового автомобіля Форд виїхав на зустрічну смугу, 4 людини травмовано
де допустив зіткнення з автомобілем Опель. Після чого дані
транспортні засоби допустили зіткнення автобусом
БАЗ-А079, водій якого здійснював перевезення за міським
маршрутом № 1511 та автобус ХАЗ-3230
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос при виїзді з 3 пасажири автобуса та
другорядної дороги на головну не надав перевагу у русі та
пасажир легкового
допустив зіткнення з автобусам Mерсeдес-Бенц, 1998 р.в., автомобіля отримали
водій якого здійснював нерегулярні перевезення 10
травми
пасажирів за міжобласним маршрутом Київ - Суми
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Пассат виїхав на
Водій та пасажир
смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом легкового автомобіля
БАЗ-А079.19, водій якого здійснював перевезення 25 від отриманих травм
пасажирів за маршрутом № 549 «Львів - Сокаль»
загинули на місці
події, 6 пасажирів
автобуса отримали
травми

1-0-4 Не з вини

1-0-1 Не з вини
1-0-4 Не з вини

1-0-4 Не з вини

1-2-6 Не з вини

10.10.2018
09:15

На 527 км + 525 м.,
поблизу с. Лубянка,
Львівської області

10.10.2018
10:00

На вул. Молодіжній
в смт Меліоративне,
Новомосковського
р-ну.,
Дніпропетровської
області

05.10.2018
11:15

На перехресті
проспекту
Московського та
майдану Захисників
України
у м. Харкові
На вул. Київської
у м. Житомирі

13

14

1

05.10.2018
13:45
2

08.10.2018
18:40

На просп.
Олександрівський
у м. Харкові

08.10.2018
19:47

На перехрестті вул.
Героїв Праці та вул.
Академіка Павлова
у м. Харкові
На вул.
Університетській
у місті Львові

3

4

5

09.10.2018
12:20

Водій вантажного автомобіля ДАФ не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху допустив попутне
зіткнення зіткнення з автомобілем ГАЗ, який зупинився
перед пішохідним переходом

Водій вантажного
автомобіля від
отриманих травм
загинув на місці події,
водій автомобіля ГАЗ
та 5 його пасажирів
отримали травми
Водій військового транспортеру БАЗ-5939ТЗ03Т3М не Постраждалі відсутні
впорався з керуванням допустив наїзд на автобус МерседесБенц, водій якого здійснював перевезення пасажирів за
внутрішньообласним маршрутом «Дніпро – Солоний
Лиман», автобус був припаркований на правій обочині по
ходу свого руху
Міський електричний транспорт
Водій трамвая Т-6 А5, здійснюючи перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 8, не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху та допустив
зіткнення з трамваєм Татра-Т3, водій якого зупинився
на зупинці для посадки/висадки пасажирів за міським
маршрутом № 6
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 19, не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
тролейбусом ЗиУ-9, водій якого здійснював перевезення 38
пасажирів за міським маршрутом № 3
Під час руху в салоні тролейбуса ТРОЛЗА впав та отримав
ушкодження пасажир, водій тролейбуса ТРОЛЗА інв.
№2332 виконував перевезення 20 пасажирів за регулярним
міським маршрутом № 35 «вул. Одеська – мікрорайон
Північна Салтівка»
Водій легкового автомобіля МАЗДА-3 не надавши переваги
в русі та здійснив зіткнення з трамваєм TATРA T3, водій
трамваю здійснював регулярні перевезення 15 пасажирів за
міським маршрутом № 27 «Салтівська - Новожанове»
В салоні тролейбуса Шкода-14, водій якого здійснююв
перевезення 32 пасажирів за міським маршрутом № 12
відбулося падіння пасажира

1-1-6 Неліцензіат

1-0-0 Не
ліцензіати

2 пасажира трамвая
Татра отримали
травми різних
ступенів тяжкості

1-0-2 З вини

Постраждалих не має

1-0-0 Не з вини

Пасажир отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пасажир отримав
травму

1-0-1 Не з вини

6

09.10.2018
17:50

На вул. Київської
у місті Житомирі

05.10.2018
03:37

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка

04.10.2018
21:07

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг

05.10.2018
06:58

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

05.10.2018
06:25

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ

05.10.2018
07:52

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка перегін
Гуменці – Кам’янецьПодільський

06.10.2018
02:35

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1

1

2

3

4

5

6

В салоні тролейбуса Шкода-14 Тр, водій якого здійснював
Пасажир отримав
перевезення 55 пасажирів за міським маршрутом № 1
травму та був
відбулося падіння пасажира
доставлений до лікарні
Залізничний транспорт
Поїзд №2603 (ВЛ80с №2390 ТЧ-2 Подільськ) зупинився на
50 км ПК7 через несправність локомотива (відсутній набір
позицій секції №1) з вимогою о 04.30 допоміжного
локомотива. Допоміжний локомотив ВЛ80т №1619, надано
зі ст. Кропивницька. Поїзд з допоміжним локомотивом
відправився о 05.55.

Загальна затримка
склала 2 год. 18 хв. По
впливу затримано
поїзди: №2608 на 2
год. 25 хв., №2605 на
2год. 10 хв., №1617 на
2 год. 10 хв., №6036 на
1 год. 30 хв.
Під час виїзду з РЕПу маневрового локомотива ЧМЕ3 Травмовано сторонню
№2341, біля маневрового сигналу М21 допущено наїзд на
особу
стороннього чоловіка. Після надання першої медичної
допомоги працівниками швидкої допомоги потерпілий від
госпіталізації відмовився. Затримки поїздів не допущено.
Поїзд №6535 Вільнянськ – Пришиб (ЕР1 №249) на переїзді Травмовано сторонню
1105 км застосував екстрене гальмування для попередження особу Затримка поїзда
наїзду на людину. Наїзд попередити не вдалось –
склала 24 хв. По
травмовано сторонню жінку. Потерпілу каретою швидкої
впливу затримано
допомоги доставлено до міської лікарні.. Повідомлено:
поїзд №85 на 19 хв
поліція, швидка допомога, ВОХР
Поїзд №6330 Сватове – Куп`янськ-Вузловий (Д1 №741/778)
Поїзд відправився із
зупинився на 841 км ПК10 через несправність дизель-поїзда затримкою на 1 год. 13
з вимогою допоміжного локомотива. Допоміжний ЧМЕ3
хв. По впливу
№5375, надано зі ст. Куп`янськ-Вузловий.
затримано поїзд
№6560 на 55 хв.
Поїзд №3610 (2М62 №0068Б/0077Б) застосував екстрене
О 08.06 поїзд
гальмування для запобігання зіткнення з легковим
відправився із
автомобілем, що виїхав на забороняючі показники звукової
затримкою на 14 хв.
та світлової сигналізації, на переїзді 219 км (без чергового
працівника). Зіткнення попередити не вдалося, локомотив
зачепив автомобіль, який з місця події зник. Постраждалих,
пошкоджень інфраструктури та вини філії немає.
Поїзд №3610 (ВЛ8 №1612) 144 осі, формування ст. Затримка поїза на 05
Верхівцеве, при відправленні з 6 колії спрацювали гальма.
год. 55 хв.
Поїзд осадили на колію. Після огляду працівниками

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП
на залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

7

06.10.2018
17:04

06.10.2018
17:14
8

07.10.2018
10:55
9

07.10.2018
13:30
10

11

12

13

07.10.2018
18:54

07.10.2018
20:22

07.10.2018
19:25

Дніпро, ст. Верхівцеве вагонного господарства нічого не виявлено. Повторно
відправився о 04.05 – спрацювали гальма, поїзд осадили на
колію. Після повторного огляду у вагонах №59120558
(Україна), №58840208 (Україна) виявлено несправність
приладів автогальмового обладнання. Поїзд відправлено о
09.30 із затримкою на 5 год. 55 хв.
Регіональна філія
На під’їзній колії на роз’їзді 7 км при забиранні тепловозом Схід з рейок 3 вагонів
«Одеська залізниця», (ЧМЕ3 №7368) 10 завантажених щебнем вагонів сталося
ДН-2 ім. Т. Шевченка, сходження трьох хвостових вагонів №65852742, 63253207,
ст. Хащувате
67907089 (вагони - Україна).
Регіональна філія
На під’їзній колії Золотоноша 1 – 60 км під час виконання Схід з рейок 3 вагонів
«Одеська залізниця», маневрових робіт локомотивом (ЧМЕ3 №5048) вперед при
ДН-2 ім. Т. Шевченка, витягуванні з колії №3 групи із 23 порожніх вагонів, в
ст. Золотоноша 1.
перевідній кривій с.п. №8 сталося сходження трьох вагонів
(9, 10, 11 за напрямком руху №44692903, №03620218,
№44357811 (вагони УЗ). Колія на балансі ПЧ-6.
Регіональна філія
Поїзд №6242 Тернопіль – Ланівці (ЧМЕ3 №7350) зупинився
Поїзд з допоміжним
«Львівська
на 140 км ПК8 через несправність локомотива з вимогою о
локомотивом
залізниця», ДН-2
10.55 допоміжного локомотива. Допоміжний локомотив відправився о 12.30 із
Тернопіль
ЧМЕ3 №4787 ТЧМ Чорний надано зі ст. Тернопіль об 11.25. затримкою на 2 год. 15
хв
Регіональна філія
О 15.15 від диспетчера під’їзної колії ПрАТ "ДТЕК
Схід вагонів
«Придніпровська
Павлоградвугілля" (на балансі колієвласника) на території
залізниця», ДН-1
підприємства (ст. ЦОФ) при виконання маневрової роботи
Дніпро
допущено сходження 2 завантажених вагонів №60733821
усіма колісними парами та №52371952 двома колісними
парами.
Регіональна філія
Поїзд №46 Ужгород – Лисичанськ (ТЕП70 №154) через
Після висадки
«Південна
неправомірні дії нетверезих пасажирів у вагоні №13 та №14
пасажирів поїзд
залізниця», ДН-3
викликано працівників поліції
відправився із
Суми
затримкою на 30 хв.
Регіональна філія
Поїздом №702 Львів – Чернівці (ДПКР2 №001) на 4 колії на Травмовано сторонню
«Львівська
63 км ПК5 травмовано невідомого чоловіка. Повідомлено:
особу
залізниця», ДН-1
поліція, швидка допомога. Потерпілого госпіталізовано в
Львів
Ходорівську міську лікарню. Поїзд затримано на 19 хв.
Регіональна філія
Поїзд №3163 (ВЛ80т №1438 ТЧ-7, 5923 т, 276 осей)
«Одеська залізниця», зупинився на 206 км ПК3 через несправність локомотива та
ДН-3 Знам’янка
запросив допоміжний локомотив, пожежний поїзд та
пожежний автомобіль. Пожежний поїзд ст. Помічна
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Козятин1

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми, ст.
Люботин-Західний

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.

відправлено о 19.50, пожежний наряд ДПРЧ м. Помічна
прибув на місце о 19.45. Напругу у контактній мережі
відключено о 19.50.
Поїзд №2780 (ВЛ80Т №1074, ТЧМ-4 Помічна Денисенко)
Смертельно
при швидкості 48 км/год. застосував екстрене гальмування травмовано сторонню
на 1194 км ПК5 в парній горловині станції для
особу
попередження наїзду на людину з наїздом. Смертельно
травмовано невідому жінку. Повідомлено: поліція, швидка
допомога. Поїзд затримано на 2 год. 33 хв. По впливу
затримано поїзд №148 на 17 хв.
Поїзд №748 Тернопіль – Київ (ЧС8 №019) зупинився на 946
Після зміни
км ПК6 за показанням «Тривога 1» «Б», 2 рух. од., 4 вісь,
локомотива поїзд
права сторона, локомотив, огляд ТЧМ, відправився о 09.10. відправився о 10.20 із
Прибув на ст. Кожанка о 09.30 та заявив зміну локомотива. затримкою на 1 год. 17
Зі ст. Фастів надано локомотив ВЛ80 №1321
хв
Об 11.40 на колію №4 Західного парку прибув поїзд №2844
(ст. призначення – Куп’янськ-Сортувальний). Об 11.55 за
повідомленням на колії №4 смертельно уражено струмом
Смертельно
військовослужбовця, який супроводжував військову техніку травмувано струмом
у складі військового ешелону. З невідомих причин
військовослужбовця
потерпілий піднявся на дах автомобіля КамАЗ-4310, що був
навантажений на вагоні-платформі №44900413 вантажного
поїзда №2844, та був уражений електричним струмом
Поїзд №2663 (ВЛ82М №54 ТЧ-15) виявлено витікання
вантажу – соняшникова олія, з нижнього зливного пристрою
у вагоні №77225811 (Україна, 4-вісна цистерна, власник
ООО «Торгсервис», ДР – 06.09.2018 – 0435 – Слов’янськ – Затримка поїзд №2663
ВЧД, ПР-3 – 14.05.2018 – 546 – Кременчук – ВЧД по коду склала 6 год. 23 хв По
547 – послаблення хомута кріплення котла на рамі
впливу затримано
цистерни). Цистерну відчеплено для переважування.
поїзди: №2179 на 2
Доповнення: Після переважування вагона №77225811 о год. 16 хв., №2195 на 1
15.00 в накладній нетто - 58840 кг, а фактично – 57680 кг, год. 12 хв., №2181 на
різниця склала 1160 кг (тара вагона 20420 кг). Після зміни
52 хв
локомотивних бригад відправився поїзд №2663 (ВЛ82М
№54, ТЧМ-3 Дворніченко) о 15.28 із загальною затримкою
на 6 год. 23 хв.
При виїзді одиночного маневрового локомотива ЧМЕ3 Сходження рухомого
№1387 (ТЧ-9 Лозова) з під’їзної колії ТОВ «Власівський
складу на під’їзній
мірошник» допущено сходження
локомотива 4-ма
колії.
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін КиївДеміївський – КиївПасажирський.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ, ст.
Долина
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Чорноморська –
Буялик
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївДніпровський

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

колісними парами. Колія на балансі колієвласника
Доповнення: О 14.39 надано наказ № за підписом ДГПС
Литвинова на виїзд відновного поїзда ст. Лозова. О 20.05
локомотив встановлено на рейки за допомогою
гідравлічного обладнання
1-0-0 Втручання
в діяльність
Поїзд №743 Дарниця – Львів (ЕКР1 №001) на 853 км ПК2 Затримка поїзда склала
допустив наїзд на сторонній предмет (дерев’яний піддон).
5 хв

При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№2934 ТЧ-1 Львів, на нерегульованому переїзді 7 км ПК4
(без чергового працівника, не обладнаний переїзною
сигналізацією) ходової колії Долина – Вантажний пункт ст.
Долина (Вигода), допущено зіткнення з вантажним
автомобілем КрАЗ, р/н №АТ5440АВ

Постраждалі відсутні

Поїзд №2760 (ВЛ80т №1293 ТЧ-7 Знам’янка) на 1266 км
ПК3при швидкості 60 км/год застосував екстрене
гальмування для попередження наїзду на мотоцикл «Дніпро10МТ», р/н 9609 ОДБ, з коляскою, що знаходився відносно
колії в негабариті. Наїзд попередити не вдалося

Постраждалі відсутні
Поїзд №2760
відправився о 18.18 із
затримкою на 13 хв.

На колії №14 невідомими особами здійснено підпал 2
вагонів неробочого парку. Затримки поїздів немає. О 23.36
пожежу локалізовано, о 00.06 пожежу ліквідовано силами 4
підрозділів ДСНС м. Києва. Пошкоджено критий вагон
№00021284 (критий з дерев’яним кузовом, власність
корпорації «Укртрансбуд», «Спеціалізований будівельномонтажний поїзд зв’язку №853», на станції знаходився з
2010 року). О 00.03 пожежу ліквідовано
На території під’їзної колії військової частини А-1479
відбулось займання з послідуючим детонуванням
боєприпасів. О 03.57 надано наказ №32 ДГПС Оніщук на
виїзд пожежного поїзда ст. Гребінка. Зі ст. Гребінка
пожежний поїзд відправився о 04.17. Через роз’їзд
Августівський в добу 09.10.2018 згідно графіка руху поїздів
закладено проходження 3 пар приміських поїздів
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переїзді

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Втручання
в діяльність
Затримки поїздів
немає
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Доповнення: О 06.35 пожежний поїзд прибув на ст. Прилуки
Прилуки
(зупинено на станції до розпорядження керівництва
штабу).
Регіональна філія
Через несправність контактної мережі відсутня напруга по
Затримано поїзди:
«Південно-Західна
парній колії. Поїзд №3136 (ВЛ80К №101) зупинився на 1172 №3136 на 5 год. 19 хв.,
залізниця», ДН-3
км ПК2, поїзд №3138 (ВЛ80Т №704) зупинився на 1177 км №3138 на 3 год. 31 хв.,
Жмеринка18.35,
ПК5. По непарній колії перегону встановлено рух поїздів за №120 на 20 хв., №716
перегін Деражня –
сигналами двостороннього АБ. О 22.38 подано напругу в
на 18 хв., №42 на 23
Комарівці
контактну мережу по парній колії. О 23.10 відмінено рух
хв., №110 на 18 хв.,
поїздів за сигналами двостороннього АБ.
№6358 на 33 хв., №112
на 14 хв., №769 на 48
хв., №747 на 34 хв.,
№13 на 20 хв., №6361
на 20 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6957 Волноваха – Комиш-Зоря зупинився на 373 км Затримка поїзда на 01
«Донецька залізниця», через
несправність
дизель-генераторної
установки год. 36 хв. По впливу
ДН-2 Лиман, перегін локомотива. О 20.27 машиніст запросив допоміжний затримано поїзд №83
Роз’їзд 376 км –
локомотив. О 20.39 зі ст. Зачатівська надано допоміжний
на 18 хв.
Розівка
локомотив (2ТЕ116 №1017) від поїзда №2541
Регіональна філія
При виконанні маневрової роботи допущено сходження
Сходження
«Львівська
одиночного локомотива ВЛ10 №1493, ТЧМ-1 Подільник, на
локоматива з колії
залізниця», ДН-5
стрілочному переводі №15 – 2-ма колісними парами першої
Ужгород, ст. Лавочне секції та 4-ма колісними парами другої секції. О 18.30
надано наказ на виїзд ВП-3502 ст. Мукачево з гідравлічним
обладнанням “ХЙОШ”.
08.10 локомотив встановлено на рейки
Регіональна філія
По доповіді машиніста поїзда №6061 Драбове - ім. Т. Травмовано сторонню
«Одеська залізниця», Шевченка (2ТЕ10М №2832А ТЧ-5) при відправленні з колії
особу. Поїзд
ДН-2 ім. Т.
№3 виявлено стороннього чоловіка з ампутованими правою затримано на 1 год. 11
Шевченка, ст.
(вище ліктя) та лівою (кисть) руками. Потерпілого машиною
хв.
Драбове-Барятинське швидкої допомоги доставлено у лікарню смт. Драбове.
Регіональна філія
Поїзд №118 Чернівці – Київ (ЧС4 №109) зупинився перед Затримка поїзда поїзда
«Південно-Західна
вхідним сигналом ст. Комарівці через злам струмоприймача,
на 01 год. 38 хв. По
залізниця», ДН-3
допоміжний локомотив не потрібен. Відправився поїзд о
впливу затримано
Жмеринка, перегін
05.18 із затримкою на 1 год. 38 хв.
поїзди: №26 на 39 хв.,
Деражня – Комарівці
№770 на 1 год. 45 хв.
Регіональна філія
Поїзд №1629 (2ТЕ116 №1318А+1470А ТЧ-3) зупинився на Затримка поїзда на 01
«Придніпровська
139 км ПК7 через несправність локомотива (сторонній шум год. 38 хв. По впливу
залізниця», ДН-3
в секції №1470А, витікання води по контрольним отворам).
затримано поїзд
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Нельгівка
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Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Кароліна-Бугаз
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Сухачівка
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Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Новоукраїнка

О 04.07 машиніст запросив допоміжний локомотив. О 04.30
зі ст. Комиш-Зоря надано допоміжний локомотив 2ТЕ116
№1370 ТЧ-3. Відправився поїзд о 05.46 із затримкою на 1
год. 46 хв.
Поїзд №3053 (2ЕС5К №062 ТЧ-2 Подільськ, ТЧМ-1
Вечерський) зупинився за показанням пристрою КТСМ
«Тривога-1» у 49 з голови поїзда вагоні, 3 та 4 осі, права
сторона, вагон №62330477 (Україна, побудований
25.01.2017). Оглядом ТЧМ виявлено несправність
гальмівного циліндра та авторежиму, зажаті гальмівні
колодки
Поїзд №4833 (ЧМЕ3 №2747) на 9 км ПК8 травмував
стороннього чоловіка в нетверезому станІ
На пуль-табло ДСП перша дільниця віддалення: колії №2
перегону Сухачівка – кол.п. 175 км та колії №3 перегону
Сухачівка – Діївка сигналізують хибну зайнятість. Причина:
сторонніми особами на 173 км ПК9 викрадено кабель СБПУ
19х2 – 40 м.

№6851 на 1 год. 29 хв.

Поїзд затримано
більше 2 год.

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

По впливу затримано
поїзди: №6024 на 18
хв., №9202/32 на 25
хв., №1198 на 10 хв.,
№6030 на 17 хв.
№2612 на 56 хв.,
№2812 на 1 год. 20 хв.,
№74 на 11 хв., №6032
на 9 хв. Повідомлено:
ВОХР, поліцію. О
15.40 несправність
усунуто
На під'їзній колії ТОВ «Зерновик» при виконанні Схід 2 вагонів з колії
маневрової роботи з перестановки 5 вагонів (вагонами
Затримано поїзди:
вперед) локомотивом ТГК2 №8106 (власності ТОВ «Літа»), №120 на 55 хв., №64
машиніст на колії №28 (колія на балансі колієвласника) на 25 хв., №1149 на 22
допущено сходження з рейок двох перших вагонів за
хв., №63 на 20 хв.,
напрямком руху: №94743556 (Україна, ДР 04.03.2015, ВЧД №60 на 18 хв., №8 на
Дніпродзержинськ;
ПР-2
25.09.2018
ВЧД
15 хв., №91 на 5 хв.,
Дніпродзержинськ) всіма колісними парами; №94720703
№3108 на 10 год.
(Україна, ДР 22.04.2015, ВЧДР Козятин; ПР-2 17.02.2018,
ВЧДЕ Батуринська) першим візком, обома колісними
парами. В наслідок чого збито опору №55 зі зміщенням
анкера та порушенням габариту. Наказами ДНЦО-3 №55 о

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

10.10.2018
17:07

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», перегін
Тетерів – Ірша, філія
«Пасажирська
компанія»

10.10.2018
21:09

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, , перегін
Сухачівка – Правда

10.10.2018
23:07

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Васильків
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
Волосянка – Щербин
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Шурине – Безпалівка

34

35

36

11.10.2018
02:00
37

38

11.10.2018
02:30

16.51 відправлено Відновний поїзд ст. Помічна, №58 о 17.20
відправлено Відновний поїзд ст. Знам'янка.
О 22.38 встановлено на рейки вагон №94743556, о 01.28
вагон №94720703. Роботи по відновленню опори та
контактної мережі тривають.
Поїзд №141 Київ – Львів (ЧС8 №003) зупинився на 83 км
ПК9 через спрацювання гальм. О 17.25 після огляду ТЧМ,
відправився з вимогою огляду працівників ВЧД. О 17.42
зупинився на ст. Пенізевичі для огляду працівників ВЧД.
Виявлено в 3 вагоні №03528718 розірвану трубку
повітророзподілювача та вирвану гайку М-110 із букси.
Заявлено про відчеплення вагона. Після пересадження 52
пасажирів на вільні місця вагон відчеплено. О 18.53 поїзд
відправлено із затримкою на 1 год. 40 хв.
Поїзд №4001 (підштовхувач, ВЛ-8 №1632 ТЧ-1, ТЧМ-8
Токар) на 6 км ПК8 застосував екстрене гальмування для
попередження наїзду на людину. Наїзд не попереджено –
травмовано стороннього чоловіка, Бурий О., 1974 р.н.
Повідомлено: швидка допомога, поліція, ВОХР, СБУ.
Потерпілого з травмою голови госпіталізовано до міської
лікарні №8 м. Кам’янське. Відправився поїзд №4001 о 23.24
з затримкою на 2 год. 15 хв.
Поїзд №2252 (ВЛ-80 №118) на другій колії станції
смертельно травмував стороннього чоловіка.

Затримка поїзда на 01
год. 40 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзд на 02
год. 15 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №2252
затримано на 15 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №602 Солотвино – Львів (ЧС7 №111) зупинився на Затримка поїзда склала
177 км ПК3 через несправність електровоза та запросив
1 год. 22 хв.
допоміжний локомотив. Допоміжний локомотив ВЛ11
№102, надано зі ст. Волосянка.
.
11.10.2018, 02.30. Поїзд №99 Мінськ – Новоолексіївка (ЧС7
№306, ТЧМ-3 Марущенко) на 841 км ПК2 застосував
екстрене гальмування через обрив контактного проводу.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Затримка поїзда №99
склала 1 год. 35 хв.

О. ГОНЧАР

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

