Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 06.12.2018 по 13.12.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
9
3
8
0
17
3

Травмовані
14
6
20

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
1
0
2
0
3
0

Травмовані
1
0
1

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

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
14
6
11
6

Травмовано
0
5
5

1

0

0

2

0

0

14
28

0
6

0
5

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

1

Дата і час
скоєння
подій
05.12.2018
15:10

На вул. Поповича
у м. Рівному

05.12.2018
21:30

На автодорозі Одеса –
Мелітополь –
Новоазовськ
у с. Красне
Миколаївської
області
На вул. Героїв Праці
у м. Харкові

2

3

06.12.2018
15:15

06.12.2018
16:35
4

07.12.2018
17:05
5

6

Місце скоєння
подій

08.12.2018
10:40

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

3

0

0

4

0

0

2
9

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Рено-Меган не дотримався Постраждалі відсутні
безпечного інтервалу руху та допустив бокове зіткнення з
вантажним автомобілем ДАФ-ХФ-105.510
Водій автобуса Неоплан-Н-116, здійснюючи перевезення 30 Пішохід від отриманих
пасажирів за міжобласним маршрутом «Одеса – травм помер у лікарні
Маріуполь», допустив наїзд на пішохода, який перетинав
проїжджу частину дороги по пішохідному переходу

Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц не дотримався Постраждалі відсутні
безпечного інтервалу руху та допустив бокове зіткнення з
автобусом Богдан, водій якого рухався без пасажирів до
АЗС
На Покровській площі Водій автобуса Богдан-А093, здійснюючи перевезення 20 Постраждалі відсутні
у м. Сумах
пасажирів за міським маршрутом № 58, не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з
автобусом Рута-22 СПГ, водій якого здійснював
перевезення 18 пасажирів за міським маршрутом № 13
На вул. Полтавський Водій легкового автомобіля ВАЗ-21001 не обрав безпечної Постраждалі відсутні
Шлях
дистанції та швидкості руху, допустив попутне зіткнення з
у м. Харкові
автобусом
I-ВAН-А07А-22, водій якого здійснював
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 282 «ТЦ
«АШАН» - ст. м. Холодна Гора»
На вул. Крилова
Під час руху автобуса Мерседес-Бенц-312Д водій якого Постраждалі відсутні
у м. Миколаєві
здійснював перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом
№ 31 відбулося задилення у салоні транспортного засобу

Попередня
причина пригоди
1-0-0 Не з вини
1-1-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0
Самозагорання

08.12.2018
16:00

У провулку
Тюменському
у м. Харкові

09.12.2018
18:30

На автодорозі Т-1410
«Броди – Радехів»,
Бродівського району,
Львівської області

10.12.2018
06:50

На 127 км автодороги
М-06 «Київ-Чоп»,
Житомирського
району,
Житомирської
області
На автодорозі М-19,
«Доманове –
Тереблече» поблизу с.
Коровія, Глибоцького
району,
Чернівецької області
На 5 км автодороги
М-07
«Київ-КовельЯгодин»,
Київської області

7

8

9

10.12.2018
18:15
10

11.12.2018
17:15
11

12

11.12.2018
17:10

11.12.2018
20:15
13

На перехресті вул.
Перемоги та вул. Лесі
Українки
у м. Житомирі
На 532 км автодороги
М-06 «Київ-Чоп»,
Львівської області

Водій
вантажного
автомобіля
Рено-Магнум,
не дотримався безпечного інтервалу руху та допустив
дотичне зіткнення з автобусом Рута-20, водій якого
здійснював
перевезення
12
пасажирів
за
внутрішньообласним маршрутом № 1592
Водій автобуса БАЗ-А07920, здійснюючи перевезення 25
пасажирів за маршрутом «Червоноград – Броди», виїхав на
смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковим
автомобілем марки ВАЗ-21011

Водій автобуса СТРИЙ-АВТО-А-07562, здійснюючи
перевезення 28 пасажирів за міжобласним маршрутом
«Житомир – Київ», на території АЗС «Ultra» допустив наїзд
на припаркований вантажний автомобіль MEРCEДEСБЕНЦ-Актрос-2544
Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи нерегулярні
перевезення 34 пасажирів від м. Чернівці до н.п.
Петрашівка, не надав переваги у русі та допустив бокове
зіткнення з легковим автомобілем Фольксваген-Кадді

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди, 5 пасажирів
автобусу отримали
травми
2 пасажири автобуса
отримали травми

1-1-5 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій автобуса РУТА-22, здійснюючи перевезення 20 1 пасажир автобуса від
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом № 381 «Київ
отриманих травм
– Буча», не впорався з керуванням та допустив наїзд на помер в кареті швидкої
припаркований в крайній правій смузі вантажний
допомоги та 6
автомобіль MAН-TGA18.400
пасажирів автобуса
отримали травми
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 11
Пішохід отримав
пасажирів за міським маршрутом № 11 «Міське кладовище
травми
– Корбутівка», допустив наїзд на пішохода, який перетинав
проїзджу частину дороги на заборонений сигнал світлофора
Водій
вантажного
автомобіля-евакуатор
МерседесВодій автомобіляСпринтер під час виконання маневру обгону виїхав на смугу
евакуатора отримав
зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним
травми
автомобілем марки ДАФ-105, та легковим автомобілем
марки АУДІ-А6

1-0-2 З вини

1-1-6 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

11.12.2018
15:10
14

11.12.2018
14:20
15

12.12.2018
08:32
16

12.12.2018
10:00

17

12.12.2018
13:20
18

12.12.2018
14:33
19

На вул. Клочківській,
у м. Харкові

Водій вантажного автомобіля ГАЗ-3302 не обрав безпечної Постраждалі відсутні
дистанції та швидкості руху, допустив наїзд на стоячий
автобус
РУТА-25-ПЕ,
водій
якого
виконував
висадку/посадку пасажирів на зупинці громадського
транспорту «вул. Вавілова», під час здійснення перевезення
6
пасажирів
за
міським
маршрутом
№
245е
«ст.м. «Держпром» – Студмістечко»
На перехресті вул.
Водій автобуса БОГДАН-А09211, здійснюючи перевезення Постраждалі відсутні
Чоботарська та вул.
5 пасажирів за міським маршрутом № 278-е «вул. Євгена
Різдвяна
Котляра (Південний вокзал) – вул. Астрономічна (Військове
у м. Харкові
містечко)», недотримався безпечного інтервалу руху та
допустив зіткнення з легковим автомобілем Хонда-Цівік
На проспекті
Водій автобуса БАЗ-2215, здійснюючи перевезення 12
Пішохід отримав
Богоявленському,
пасажирів за міським маршрутом № 17, не надав переваги у
травми
у м. Миколаєві
русі та допустив наїзд на пішохода, який перетинав
проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному
переходу справа наліво за ходом руху транспортного засобу
На 33 км автодороги Водій легкового автомобіля Деу-Сенс не дотримався
Водій легкового
«Харків – Вовчанськ», безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та
автомобіля та 3
Харківської області здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив
пасажири автобуса
зіткнення з автобусом БАЗ-22154, р/н АХ3583ЕІ, що
отримали травми
належить ПП «ЭЛИС К» (Харківська обл.), ліцензія серії
АД № 077445, термін дії необмежений, водій якого
здійснював перевезення 18 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом № 1649 «Харків –
с. Кутузівка»
На вул. Героїв Праці, Водій легкового автомобіля OПЕЛЬ-КАДЕТТ рухаючись Постраждалі відсутні
у м. Харкові
заднім ходом порушив правила маневрування та допустив
зіткнення з автобусом БОГДАН-А09202, р/н AX0774BX, що
належить ТОВ «АТП «АВТОТРАНС» (Харківська обл.),
ліцензія серії АД № 065014, термін дії не обмежений, водій
якого здійснював перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 212-е «ст.м. «Героїв Праці» – вул. Світла»
Полтавська обл. ДН-4 Водій автобуса Рута, р/н ВІ3490АА, не ліцензований, Постраждалі відсутні
Полтава, перегін
рухаючись без пасажирів для власних потреб, на
Золотнишине –
заборонений сигнал світлофора виїхав на залізничний
роз’їзд 7 км
переїзд 11 км ПК10 (регульований, без чергового працівника)
де допустив зіткнення з поїздом № 3780 (ВЛ80к №88)
Міський електричний транспорт

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-4 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не
ліцензований

1

2

07.12.2018
11:50

08.12.2018
04:55

10.12.2018
10:50
3

06.12.2018,
15:45
1

06.12.2018,
16:48
2

06.12.2018,
17:50
3

06.12.2018,
18:08
4

5

06.12.2018

На Салтівському шосе Водій легкового автомобіля Фольксваген-Джетта не надав Постраждалі відсутні
у м. Харкові
переваги у русі трамваю TАТРA, водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 6 «602й Мікрорайон – Південний Вокзал»
На проспекті
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не надав переваги у Постраждалі відсутні
Московському
русі та допустив зіткнення з трамваєм TАТРA, водій якого
у м. Харкові
здійснював перевезення 10 співробітників депо за
службовим маршрутом
На Вул. Митрополита Водій тролейбуса Богдан-70110, здійснюючи перевезення
Пасажир тролейбуса
Липківського,
32 пасажирів за міським маршрутом №3, не дотримався
отримав травми
у м. Києві
безпечної дистанції та швидкості руху, застосував екстрене
гальмування т.з. (щоб уникнути ДТП), в наслідок чого
відбулось падіння пасажира в салоні тролейбуса
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи з подавання групи з 12
Сходження
«Одеська залізниця», вагонів (вагонами вперед) локомотивом ЧМЕ3 №5397 на порожнього вагона з
ДН-3, Знам’янка ст.
під’їзну колію «Військова частина А-1201» (на балансі ПЧколії
Чорноліська
10) допущено сходження порожнього вагона №60923349
всіма колісними парами
Регіональна філія
Поїзд №3054 (2ТЕ116 №942Б/691А ТЧ-1 ТД-Арциз)
Затримка поїзда
«Одеська залізниця», зупинився на 71 км ПК9 через несправність локомотиву з
№ 3054 на 02 год. 12
ДН-1 Одеса, перегін вимогою допоміжного локомотива. О 18.27 поїзд самостійно
хв. По впливу
Ташбунар – Котлабух прибув на ст. Котлабух із загальною затримкою на 2 год. 12 затримано поїзд №146
хв. (недотримання нормативного графіку руху на перегоні
на 41 хв
Ізмаїл – Ташбунар +28 хв.)
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи з подавання 1 У вагоні пошкоджено
«Південна залізниця», порожнього вагона (вагоном уперед) локомотивом ЧМЕ3 підніжку. Травмованих
ДН-3 Суми, ст.
№3642, на вантажному дворі станції на нерегульованому
та вини філії немає
Охтирка
переїзді (без чергового працівника) допущено зіткнення з
автомобілем «Рута» державний номер ВМ 4322 АА
(автомобіль з місця події зник).
Регіональна філія
За повідомленням машиніста поїзда №8903 (ЧМЕ3 №1573)
Смертельно
«Південна залізниця», на 298 км ПК2 парної колії (з.п. Донець) виявлено тіло травмовано сторонню
ДН-2 Харків, перегін дівчини без ознак життя зі слідами травмування рухомим
особу. Затримано
Занки – Шебелинка
складом. Рух парних поїздів здійснюється по непарній
поїзди: №8903 на 10
неправильній колії.
хв., №6446 на 10 хв.,
№7006 на 10 хв
Регіональна філія
Поїзд №736 Київ – Запоріжжя (ЕКр1 №002) прослідував із Затримка поїзда на 01

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному
транспорті

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

18:51

«Одеська залізниця»,
ст. Знам’янка

07.12.2018,
03:53

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
«Немішаєве – Буча»
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
«Полонне – Хролин»
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Цвітоха – Шепетівка
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
«Верхнє Синьовидне
– Любинці»
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, перегін
«Бучач – Пишківці»

6

07.12.2018
09:30
7

07.12.2018
21:27
8

08.12.2018
05:50
9

08.12.2018
17:25
10

11

08.12.2018
18:16

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
перегін «Боярка –

затримкою на 54 хв. через недотримання нормативного
графіка руху на дільниці Миронівка – Знам’янка по причині
несправності компресора (періодично швидкість руху не
більше 20 км/год). На ст. П’ятихатки-стикова поїзд прибув
із запізненням на 1 год. 30 хв., запросив допоміжний
локомотив. З допоміжним локомотивом відправився із
затримкою на 1 год. 45 хв.
За повідомленням машиніста поїзда №2 Івано Франківськ –
Костянтинівка (ЧС8 №011) на 35 км ПК1 (парна колія)
застосував екстрене гальмування з наїздом на дерев’яну
дошку, що лежала на рейках. Локомотив не пошкоджено

год. 45 хв.

Поїзд затримано на 8
хв.

1-0-0 Інше

За повідомленням
ПДРК-5 Лакіди на 130 км ПК1
приблизно на відстані 30 м від колії виявлено снаряд часів
ВВВ

Загрози безпеці руху
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №706 Перемишль – Київ (HRCS2 №003) на переїзді
157 км при справно діючих звуковій та світловій сигналізації
смертельно травмував стороннього чоловіка.

Травмовано сторонню
особу. Затримка
поїзда склала 13 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №6188 Лавочне – Львів (ЕР2 №305/636) зупинився на Поїзд затримано на 02
1573 км ПК2 через злам 2 струмоприймачів з вимогою
год. 49 хв.
допоміжного локомотиву. Поїзд №6188 з допоміжним
локомотивом (ВЛ11м №122, ТЧМ-1 Подільник) відправився
після ув’язки струмоприймачів о 08.40 із затримкою на 2
год. 49 хв
На регульованому переїзді 117км +918м (без чергового Постраждалі відсутні
працівника, 4 категорії) допущено зіткнення поїзда №3812
(2М62 №171Б, ЧМЕ3 №7375, 36 осей, 750 т) з легковим
автомобілем «Fiat Doblo», який виїхав на переїзд при
справно працюючій сигналізації та освітленні. Травмованих
та вини філії немає. В локомотиві пошкоджено наметільник
та гальмівний циліндр.
Поїзд №6021 Київ – Фастів (ЕР9м №520) зупинився на 885 Поїзд №6021 залишено
км ПК1 (з.п. Глеваха) та запросив допоміжний локомотив
на ст. Васильків. По
через несправність складу. Допоміжним локомотивом
впливу затримано
(ЧМЕ3 №5017) поїзд виведено з перегону на ст. Васильків.
поїзди: № 145 на 42

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

Васильків»
08.12.2018
19:33
12

08.12.2018
20:55
13

08.12.2018
21:11

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
«Одеса-Сортувальна
– Одеса-Пересип»
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Вінниця-Пас
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст. Бугаз

14

09.12.2018
09.28

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

09.12.2018
13.12

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, перегін
«Кролевець –
Брюловецький»
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
«Покотилівка –
Мерефа»
Регіональна філія
«Південно-Західна

15

16

09.12.2018
18.01
17

18

09.12.2018
23.10

Затримка поїзда №6021 склала 1 год. 22 хв. Пасажирів хв., № 6541 на 41 хв.,
пересаджено на поїзд №6025 Київ – Фастів.
№ 6025 на 37 хв
Поїзд №6407 Колосівка – Одеса (ЕР9 №65) на 1305 км ПК6 Травмовано сторонню
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
особу. Поїзд
особу. Наїзд попередити не вдалося, травмовано сторонню
затримано на 27 хв
особу. Травмованого госпіталізовано каретою швидкої
допомоги.
Поїзд №716 Перемишль – Київ (НRCS2 №002) на 1078 км
Смертельно
ПК8 смертельно травмував стороннього чоловіка.
травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 30 хв.
Поїзд №1691 (2ЕС5к №059) прибув із затримкою на 1 год.
34 хв. через несправність локомотива (неодноразове
спрацювання захисту силових ланцюгів управління РЗ, ГВ
на перегоні) з вимогою допоміжного локомотива.
Електровоз відчеплено від складу поїзда.
Пробіги
електровоза: від побудови - 1 749 554 км (2007); ПР-3 - 349
097 км (23.08.2016); ПР-1 - 27 441 км (06.10.2018); ТО-2 08.12.2018 (о 06.35)
По стрілочному з’їзду №1/3 ПЧ-12 видано обмеження
швидкості руху поїздів не більше 25 км/год. Непарні
великовагові поїзди з даним обмеженням швидкості можуть
слідувати тільки на подвійну тягу. Несправність усунено,
обмеження відмінено о 13.08.

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

Поїзд №1691
затримано на 2 год. 22
хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди:
№2130 на 2 год. 05 хв.,
№1619 на 1 год. 25 хв.,
№2132 на 1 год. 52 хв.,
№2128 на 1 год. 42 хв.,
№6485 на 26 хв.
Поїздом №3504 (ВЛ80к №673) на 590 км ПК7 смертельно
Смертельно
травмовано стороннього чоловіка
травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 36 хв.

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

Поїздом №6693 Харків – Красноград (ЕР2 №379) на 800 км
травмовано
стороннього
чоловіка.
Потерпілого
госпіталізовано

Травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 35 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №2854 (ВЛ80 №1376) на 39км ПК10 травмував
стороннього чоловіка. Відправився поїзд №2854 о 23.43 з

Затримка поїзда на 32
хв. По впливу

1-0-1 Аварія

09.12.2018
20.24

19

10.12.2018
01.43
20

21

10.12.2018.
00.33

10.12.2018
10:40
22

10.12.2018
16:16

23

залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
«Біла Церква –
Роток»
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
«Кожанка –
Попільня»

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Біла
Церква
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Помічна
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст. Лавочне
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, перегін
Вознесенськ – Б/п
1141км

затримкою на 32 хв.

затримано поїзди:
№2804 на 20 хв.,
№2852 на 20 хв.

Поїзд №2835 (ВЛ80 №1281, ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на Затримка поїзда на 02
944 км ПК1 через саморозчеплення автозчепів між 28 та 29 з год. 36 хв. По впливу
голови поїзда вагонами №68820810 (Україна, ДР –
затримано поїзди:
20.09.2017 ВЧД Мелітополь, ПР-3 12.09.2018 ВЧД №6213 на 1 год. 10 хв.,
Волноваха - обрив зварного шва стійки) та №68613074 (ДР – №49 на 23 хв., №117
26.02.2016 ВЧД Мелітополь, ПР-3 – 02.11.2018 ВЧДЕ
на 28 хв.
Батуринська - обрив по сварке, розрив накладок). О 20.50
вагони з’єднано, о 21.23 поїзд відправився на ст. Попільня
для огляду працівниками ВЧД. Прибув о 21.50, після огляду
несправність не виявлено. Відправився поїзд №2835 о 22.58
з загальною затримкою на 2 год. 36 хв.
При виїзді з під’їзної колії на не регульованому переїзді (без Постраждалі відсутні
чергового працівника, обладнаний дорожніми знаками)
через колію №117 допущено зіткнення маневрового
локомотива ЧМЕ-3 №6927 з автомобілем «ВАЗ-2115»

1-0-0 Інцидент

Поїзд №147 Київ – Одеса (ВЛ80т №1804) відправився із По впливу затримано
затримкою на 37 хв. через бійку пасажирів в вагоні №28197
на 37 хв.
та роботу поліції по наведенню правопорядку (затримано 2
чоловіка)
Поїзд №2165 (ВЛ11 №067, штовхачі у голові ВЛ11 №153, Затримано поїзд на 01
ВЛ11 №110, штовхач у хвості ВЛ11 №123) зупинився через
год. 10 хв.
спрацювання гальм у складі поїзда. Оглядом локомотивною
бригадою виявлено розрив автозчепу у 10 вагоні з
утворенням розриву між вагонами 70 м. Після усунення
несправності поїзд відправився із затримкою на 1 год. 10 хв.
Поїзд №2731 (ВЛ80т №1437 ТЧ-7 Знам'янка) зупинився на
Поїзд №2731
1140 км ПК8 через спрацювання головного вимикача через
затримано більше 2
реле захисту (ГВРЗ) з вимогою допоміжного локомотива.
годин. По впливу
Допоміжний локомотив (ЧМЕ3 №7167) надано зі ст.
затримано поїзди:
Вознесенськ. Після повторного відправлення зі ст.
№2733 на 3 год.,
Вознесенськ о 18.21 повторно зупинився на 1140 км ПК5
№1619 на 3 год.,
через спрацювання ГВРЗ, з вимогою допоміжного №1497 на 2 год. 10 хв.,
локомотива. Допоміжний локомотив надано зі ст. №1615 на 1 год. 48 хв.,
Вознесенськ.
№2750 на 1 год.,

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 ДТП на
залізничному
транспорті

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

№2752 на 1 год.,
№6414 на 1 год.,
№6333 на 45 хв., №92
на 30 хв.
24

10.12.2018,
19:27

11.12.2018
01:10
25

11.12.2018
11:38
26

11.12.2018
11:50
27

11.12.2018
13:30
28

29

11.12.2018
15:27

11.12.2018
20:25
30

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Бориспіль
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Любомирськ
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Верхньодніпровськ
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Болехів –
Моршин
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Миколаїв-Вантажний
(парк Рудний)
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Немішаєве
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Основа

Поїзд №6821 Гребінка – Київ (ЕР9м № 501) біля вхідного
сигналу Н смертельно травмував стороннього чоловіка.

Смертельно
травмовано сторонню
особу

Під час подавання 4 вагонів, завантажених амоній- Сходження 2 вагонів з
сульфатом, на під’їзну колію (на балансі власника)
колії
маневровим локомотивом ЧМЕ3 №4817 при швидкості 7-10
км/год. при встановленій 15 км/год. сталося сходження 3 і 4
вагонів по три колісні пари всередину колії
Машиніст поїзд №2608 (ВЛ8 №1233 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол)
Смертельно
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на травмовано сторонню
стороннього особу. Наїзд попередити не вдалось –
особу. Затримка
смертельно травмовано чоловіка
поїзда склала 28 хв.

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія

За повідомленням ПД-16 Радихівського на 23 км ПК3
виявлено викрадення матеріалів ВБК: накладки стикові Р-65
– 4 шт. Об 11.52 перегін закрито для руху поїздів. О 12.30
після усунення несправності рух відновлено.

По впливу затримано
поїзд № 6422 на 39 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Після прибуття поїзда №3609 локомотив 2ТЕ10У №0485,
виїхав за сигнал М2 для обгону складу та зупинився через
займання секції Б. О 14.11 пожежу ліквідовано.

По впливу затримано
поїзд №6722 на 23 хв

1-0-0 Пожежа
(Самозагоряння
т.з.)

Поїзд №6617 Київ – Тетерів (ЕДЕ №062) травмував
стороннього чоловіка приблизно 70 років. Травмованого
госпіталізовано.

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Під час огляду складу поїзда №2456 на колії №59
Південного транзитного парку працівниками ВЧД виявлено
протікання котла вагона (10 л/хв.). О 00.00 вагон подано до
ТЧ-3 Основа для перевантаження вантажу до вагона
№73955839. О 02.20 вантаж перевантажено до справної
цистерни.

Загроза
навколишньому
середовищу відсутня

1-0-0 Аварійна
ситуація

12.12.2018
00:59
31

32

33

12.12.2018
01:40

12.12.2018
09:23

12.12.2018
14:14

34

12.12.2018
14:33
35

12.12.2018
22:40
36

37

13.12.2018

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, перегін
Яреськи – Сагайдак

Поїзд №2722 (ВЛ80к №724) зупинився на 264 км ПК10 Затримка поїзда на 02
через несправність локомотива (спрацювання захисту) з
год. 21 хв.
вимогою допоміжного локомотива. Поїзд з допоміжним
локомотивом (ВЛ80т №1294) відправився о 03.10 із
затримкою на 2 год. 21 хв.
Регіональна філія
Поїзд №14 Солотвино – Київ (ЧС4 №080) зупинився на Затримано поїзд на 00
«Львівська
вихідній горловині станції через саморозчеп між
год. 10 хв.
залізниця», ДН-1
локомотивом та 1 вагонон. Після з’єднання та перепробою
Львів, ст. Львів
автогальм поїзд відправився із затримкою на 10 хв.
Регіональна філія
Поїзд №3730 (2ТЕ116 №822А, ЧМЕ3 №6006) на переїзді з
Смертельно
«Донецька залізниця», черговим працівником 989км ПК5 смертельно травмував травмовано сторонню
ДН-2 Лиман, перегін сторонню літню жінку. Відправився поїзд №3730 о 10.22 з
особу. Затримка
Попасна – Попасна-2 затримкою на 59 хв.
поїзда на 00 год. 59 хв.
Регіональна філія
Поїзд №2513 (2Т10М №3446 ТЧ-8 Миколаїв-Вантажний) Поїзд затримано на 01
«Придніпровська
зупинився під час відправлення через спрацювання гальм.
год. 09 хв.
залізниця», ДН-2
Після огляду складу поїзда працівниками вагонного
Кривий Ріг, ст.
господарства виявлено саморозчеплення автозчепів між 50
Апостолове
та 51 з голови поїзда вагонами (Україна, ДР – 13.10.2017
ВЧДР Жмеринка, ТР-1 – 03.12.2018 ВЧД Херсон) та
№67148445 (Україна, ДР – 29.12.2017, ТР-2 – 25.05.2018
ВЧД Ковель). При огляді у вагоні виявлено несправність
автозчепу (відсутність клину тягового хомута). Після
усунення несправності поїзд №2513 відправився о 15.25 з
затримкою на 1 год. 9 хв.
Регіональна філія
На переїзді 11 км ПК10 (регульований, без чергового Затримка поїзда на 02
«Південна залізниця», працівника) допущено зіткнення поїзда №3780 (ВЛ80к №88)
год. 06 хв.
ДН-4 Полтава,
із автомобусом СПВ-Рута, який виїхав на переїзд при
перегін Золотнишине забороняючому
показанню
переїзної
сигналізації.
– роз’їзд 7 км
Відправився поїзд №3780 о 16.28 з затримкою 2 год. 6 хв.
Травмованих та вини філії немає
Регіональна філія
Поїзд №1615 (ВЛ80к №116) зупинився на 271 км ПК3 через
Затримка поїзда №
«Одеська залізниця», спрацювання
гальм.
Оглядом
ТЧМ
виявлено 1615 на 00 год. 30 хв.
ДН-2 ім. Т. Шевченка, саморозчеплення автозчепів між 37 та 38 з голови поїзда По впливу затримано
ст. Цибулеве
вагонами №62464946 (Росія, побудований – 15.09.2014, ДР –
поїзд №85 на 25 хв.
07.09.2017 BЧДP Oрск) та №53165007 (Росія, побудований
– 01.07.2011, ДР – 26.05.2017 BЧД Помічна). Після усунення
саморозчеплення поїзд №1615 відправився о 23.10 із
затримкою на 30 хв.
Регіональна філія
Поїзд №2858 (ВЛ80т №1475) зупинився через несправність
Затримка поїзда №

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

00:44

«Одеська залізниця», локомотива (несправність ЕКГ8Ж секції №2). О 00.58
ДН-2 ім. Т. Шевченка, машиніст запросив допоміжний локомотив. О 02.36
ст. Сотники
допоміжний локомотив ВЛ80т №1435 відправлено зі ст.
Таганча від поїзда №2863. О 03.46 поїзд №2858 з
допоміжним відправився із затримкою на 3 год. 02 хв.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

2858 на 03 год. 02 хв.

О. ГОНЧАР

