Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 15.11.2018 по 22.11.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
7
1
7
4
14
5

Травмовані
6
21
27

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

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

Травмовані
8
0
8

Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
3
0
2
Інше
1
1
0
ВСЬОГО:
4
1
2

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
5

Травмовано
0
5

10
0

5
0

5
0

4

0

0

12
26

0
5

0
5

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій
15.11.2018
07:10

1

09.11.2018
08:18
2

На 636 автодороги
М-12 Стрий –
Тернопіль Кіровоград
– Знам’янка,
Кіровоградської
області
Біляївський р-н,
с. Нерубаївське,
Одеської області

15.11.2018
10:30

На вул. Амурська,
буд. 6,
м. Харків

16.11.2018
06:20

На 75 км., а/д М-06
«Київ-Чоп»
в Житомирській
області

16.11.2018
17:08

На вул. Полтавський
Шлях у м. Харкові

3

4

5

Місце скоєння
подій

Травмовано

4

0

0

0

0

0

1
5

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц-1840LS,
здійснюючи перевезення небезпечного вантажу - бензину, не
впорався з керуванням, з’їхав у кювет, на праву сторону по
ходу руху транспортного засобу, де допустив перекидання
Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи перевезення
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
№ 84 «Одеса – Нерубаївське», під час повороту допустив
випадіння пасажира з салону автобуса на проїжджу частину
дороги
Водій легкового автомобіля BMW-525 внаслідок порушення
правил маневрування скоїв зіткнення з автобусом БОГДАН
А09202, водій якого здійснював регулярні перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 7е «ст.м. «Академіка
Барабашова» – 28-й мікрорайон»
Водій
вантажного
автомобіля
ДAФ-XF-105.460,
не вибрав безпечної дистанції та швидкості руху допустив
зіткнення з вантажним автомобілем ЗиЛ-ММЗ-554М, водій
якого рухався в попутному напрямку в правій смузі руху.
Внаслідок зіткнення вантажний автомобіль
ДAФ-XF105.460 перекинувся та перекрив дві смуги руху
Водій автобуса MAН-SL-202, здійснюючи перевезення 50
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
№ 1592 «Харків - Пісочин», не дотримав безпечної дистанції
руху, та допустив зіткнення з легковим автомобілем
ВОЛЬВО-ХС-60

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Перекидання
транспортного засобу

1-0-0 З вини

Пасажирка отримала
травми, від яких
померла в Одеській
обласній клінічній
лікарні
Постраждалі відсутні

1-1-0 З вини

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

6

16.11.2018
19:58

17.11.2018
12:30
7

18.11.2018
19:36
8

19.11.2018
12:40
9

10

11

12

20.11.2018
07:00

20.11.2018
10:10

20.11.2018
15:45

20.11.2018
16:50
13

На 28 км, автодороги
М-05 «Київ – Одеса»,
Київської області

Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи перевезення 19 2 пасажири автобуса
пасажирів за міжобласним маршрутом «Київ - Погребище»,
отримали травми
не вибрав безпечної дистанції та швидкості руху, допустив
попутне зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ-85CF340
Біля с. Сухий Єланець Водій автобуса ЛАЗ-695НГ, р/н ВЕ 2630 АА, що належить 4 пасажири автобуса
Миколаївської
ТОВ «Автомобіліст» (Миколаївська обл.), ліцензія серії
отримали травми
області
АГ № 585489, термін дії не обмежений, здійснюючи
різних ступенів
перевезення 6 пасажирів за нерегулярним маршрутом
тяжкості та були
(комерційне замовлення), не впорався з керуванням, доставлені до лікарні
з’їхав у кювет де перекинувся на правий бік
На 127 км + 850 м
Водій вантажного автомобіля КамАЗ-5320 з причепом Водій та 7 пасажирів
а/д Р-67 «ЧернігівГКБ-8350 не впорався з керуванням, виїхав на смугу
автобуса отримали
Прилуки-Пирятин», зустрічного руху, де здійснив зіткнення з мікроавтобусом
травми
Чернігівської області Фольксваген-ЛT-35D, водій якого здійснював перевезення
12 пасажирів за внутрішньообласним маршрутом загального
користування «Чернігів – Срібне»
На а/д Н-18 м.
Водій легкового автомобіля
ДЕУ-Ланос, рухаючись
Водій легкового
Тисмениця,
м. Тисменицю, не переконався у відсутності рухомих
автомобіля загинув
вул. Шевченка Івано- транспортних засобів, виїхавши на смугу зустрічного руху
водій автобуса та 2
Франківської
скоїв зіткнення з рейсовим автобусом БАЗ-А079.23, та
пасажира отримали
області
легковим автомобілем Фольксваген-Пассат
травми
На 370 км а/д М-03
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з
Водій та пасажир
Київ – Харків –
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв легкового автомобіля
Довжанський,
зіткнення з вантажним автомобілем Вольво-FH12,
загинули на місці
Полтавської області що рухався у зустрічному напрямку
пригоди
На вул. С.Бендери
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-1103 не дотримався 1 пасажир легкового
у м. Червоноград
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення з
автомобіля та 1
Львівської області
автобусом А-О49 Тур, водій якого здійснював перевезення
пасажир автобуса
17 пасажирів за міським маршрутом № 2
отримали травми
На 30 км + 220 м,
Водій вантажного автомобіля
MAН-18.413-FLT,
Постраждалі
автодороги М - 05
здійснюючи перевезення вантажу (виноматеріали), не
відсутні
«Київ – Одеса»,
вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням,
Київської області
допустив наїзд на перешкоду (відбійник) та з'їхав в кювет
На 30 км + 220 м,
Водій вантажного автомобіля ДАФ-TE47XS з напівпричіпом
Постраждалі
автодороги М - 05
Шмітц-SKO-24, не дотримався безпечної дистанції та
відсутні
«Київ – Одеса»,
швидкості руху, допустив зіткнення з вантажним
Київської області
автомобілем Вольво-FH-VTJ3R, з причепом Кроне-33 (РП
Болгарія)

1-0-2 З вини

1-0-4 З вини

1-0-8 Не з вини

1-1-3 Не з вини

1-2-0 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0
Нерезидент
1-0-0 Не
ліцензований

21.11.2018
06:30
14

15

21.11.2018
06:00

21.11.2018
12:20
16

21.11.2018
17:25

Поблизу с. В.
Вільшаниця,
Золочівського району,
на автодорозі М-09
«Львів - Тернопіль»,
Львівської області
На 19 км + 100 м,
автодороги М-05
«Київ – Одеса»,
Київська обл.
На вул.
Автодорівській,
у м. Первомайську,
Миколаївської
області
На перехресті вулиць
8-Березня та
Уральської
у м. Запоріжжі

17

18.11.2018
16:50

На просп. Соборності
зупинка " Березняки",
в м. Києві

19.11.2018
15:36

На перехресті вулиць
Корольова
та Параджанова,
м. Житомира

1

2

Водій легкового автомобіля Сітроен-Берлінго з невідомих
причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом Неоплан-1122, водій якого здійснював
перевезення 22 пасажирів за міжнародним маршрутом
«Щецін-Херсон»

Водій легкового
автомобіля віт
отриманих травм
загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Водій вантажного автомобіля ДАФ, здійснюючи маневр Водій автомобіля ГАЗ
розвороту не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
та його пасажир
вантажним автомобілем ГАЗ-330200
отримали травми

1-0-2 Не
ліцензований

Водій вантажного автомобіля ДАФ-СF-85/460, здійснюючи Постраждалі відсутні
маневр лівого повороту, не дотримався безпечного бокового
інтервалу руху допустив зіткнення з легковим автомобілем
Хюндай-Соната

1-0-0 З вини

Водій трамвая Татра-Т-3, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 12, рухаючись на
забороняючий сигнал світлофора, не надав переваги у русі
та допустив зіткнення з автобусом Фольксваген-LT-35, водій
якого здійснював перевезення пасажирів за міським
маршрутом №23, після зіткнення з трамваєм автобус
здійснив зіткнення з легковим автомобілем Мазда-Е220,
водій якого рухався в попутному напрямку в крайній правій
смузі
Міський електричний транспорт
Під час руху тролейбуса за маршрутом № 50, сталась
технічна поломка. Водій тролейбуса зупинився на зупинці
"Березняки" та висадив повністю пасажирів, після чого
викликав слюсарів аварійної бригади. Один з робітників
який приїхав ремонтувати тролейбус, заліз між аркою і
колесом усунути несправність, після чого пневматична
підвіска спрацювала, і останнього зажало між корпусом та
заднім колесом
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Пассат проїхав на
забороняючий сигнал світлофору і допустив зіткнення з
трамваєм Татра Т-3, водій якого здійснював перечення
пасажирів
за
маршрутом
«площа
Перемоги
Льонокомбінат»

Водій автобуса та 7
його пасажирів
отримали травми

1-0-8 Не з вини

Слюсар помер на місці
пригоди

1-1-0 Порушення
техніки безпеки

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

3

19.11.2018
14:25

На вул. С. Бендери
у м. Тернополі

21.11.2018
17:25

На перехресті вулиць
8-Березня та
Уральської
у м. Запоріжжі

15.11.2018
06:30

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. ст. КиївДеміївський, під’їзна
колія КиївМосковська філія
ПрАТ «КиївДніпровське
МППЗТ».
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон. перегін
Горохівка – Грейгове

4

1

15.11.2018
21:35

2

3

16.11.2018

Регіональна філія

Водій тролейбуса Шкода-14, здійснюючи перевезення 16
пасажирів за міським маршрутом № 2, не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем Мітсубісі-Паджеро
Водій трамвая Татра-Т-3, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 12, рухаючись на
забороняючий сигнал світлофора, не надав переваги у русі
та допустив зіткнення з автобусом Фольксваген-LT-35,
водій якого здійснював перевезення пасажирів за міським
маршрутом №23, після зіткнення з трамваєм автобус
здійснив зіткнення з легковим автомобілем Мазда-Е220,
водій якого рухався в попутному напрямку в крайній правій
смузі
Залізничний транспорт
Під час проведення маневрової роботи тепловозом ЧМЕ3
№352 (МППЗТ) із забирання локомотивом вперед 12/13
вагонів з по направленню 18 колії, в кривій ділянці стався
схід всіма колісними парами навантажених залізобетонними
виробами трьох платформ №44906949, 44907889, 44933125.
О 17.15 платформи встановлено на рейки. Колія на балансі
МППЗТ.

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій автобуса та 7
його пасажирів
отримали травми

1-0-8 З вини

Затримок поїздів не
виявлено

1-0-0 Аварія

Чергова по станції в хвостовій частині поїзда №1462 По впливу затримано
(2Т10М №2417/264, 45 вагонів) помітила іскріння букси з
поїзди: №6318 на 44
ліва за напрямком руху. Поїзд зупинено на 214 км перегону.
хв., №298 на 19 хв.,
О 21.45 оглядом локомотивною бригадою складу поїзда, №2286 на 1 год. 21 хв.,
виявлено у 36 з голови поїзда вагоні №60800208 (власник №2254 на 1 год. 25 хв.,
Росія) – критичний нагрів (займання) буксового вузла (2 №2256 на 1 год. 1 хв.
вісь, ліва сторона) з вимогою працівників вагонного
господарства. О 23.30 прибувши на місце заявив про
руйнування буксового вузла. В 00.55 хвостову частину, 9
вагонів, відчеплено та осаджено на ст. Горохівка. О 01.45
тепловозом (ЧМЕ3 №2999) вагон №60800208 відчеплено.
Відправився поїзд №1462 о 01.50 з затримкою на 4 год. 15
хв.
Поїзд №2714 (ВЛ80т №1266) зупинився 1201 км ПК1 через
Поїзд відправився о

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

07:35

16.11.2018
12:03
4

16.11.2018
12:27
5

16.11.2018
12:25
6

7

16.11.2018
14:34

16.11.2018
18:34
8

16.11.2018
17:45
9

«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка.
перегін
Південноукраїнська –
Кавуни.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
НовомосковськДніпровський –
Орловщина
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, перегін
Жовтнева –
Прибузька
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, Ст.
Кривий Ріг-Західний
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Буча
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
ст. Долинська

спрацювання автогальм. О 07.40 після огляду складу поїзда
локомотивною бригадою повідомлено про саморозчеплення
між 55 вагоном №63026140 (УЗ, побудовано 17.07.2017) та
56 вагоном №63267371 (УЗ, побудовано 08.12.2017)

08.00 із затримкою на
25 хв.

Поїзд №3202 (ДЕ1 №038) на 161 км ПК3 застосував Затримка поїзда склала
екстрене гальмування для попередження наїзду на людину. 1 год. 40 хв. По впливу
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано
затримано поїзди:
сторонню жінку, яка раптово вийшла перед поїздом, на №3106 на 1 год. 33 хв.,
сигнали підвищеної гучності не реагувала
№4408 на 46 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №4833 (ЧМЕ3 №6774) на переїзді 9 км при швидкості Поїзд затримано на 2
25 км/год застосував екстрене гальмування для
год. 05 хв.
попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не
вдалось – травмовано сторонню жінку віком приблизно 30
років. Потерпілу каретою швидкої допомоги доставлено до
міської лікарні м. Миколаїв
Поїзд №2124 (ВЛ11м6 №496 ТЧ-1 НД-Вузол) зупинився на Затримка поїзда на 01
колії №1АП через несправність локомотиву (відключення год. 12 хв. По впливу
усіх тягових двигунів) з вимогою допоміжного локомотива.
затримано поїзди:
Поїзд з допоміжним локомотивом (ВЛ11 №042) відправився №1021 на 1 год. 15 хв.,
о 13.37 із затримкою на 1 год. 12 хв.
№6485 на 1 год. 19 хв.
Поїзд №749 Івано-Франківськ – Київ (ЧС8 №029) біля Затримка поїзда склала
високої пасажирської платформи смертельно травмував
06 хв.
сторонню жінку

1-0-1 Аварія

Поїзд №766 Миколаїв – Київ (ЧС8 №024 ТЧ-1 Київ-Пас.) Затримка поїзда склала
при плановій зміні локомотива між локомотивом ЧС8 №024
02 год. 05 хв
та першим вагоном №04314779 виявлено розбіжність між
осями автозчепних пристроїв 110 мм. Після перестановки
вагонів поїзд відправлено із затримкою на 2 год. 05 хв.
Регіональна філія
Поїзд №2849 (ВЛ80т №1203 ТЧ-7 Знам'янка) зупинився на
Загальна затримка
«Одеська залізниця», 254 км ПК7 за показанням пристрою КТСМ «Тривога-2» поїзда №2849 склала 4
ДН-2 ім. Т. Шевченка, рівень 75, друга вісь, ліва сторона, 27 з голови поїзда вагон год. 20 хв. По впливу
перегін Цибулеве –
№24260655 (УЗ, ДР 11.02.2015 ВЧД Здолбунів). Виявлено
затримано поїзди:
Фундукліївка
підтікання мастила через оглядову кришку буксового вузла
№109 на 40 хв., №41
та деформацію оглядової кришки. О 19.24 поїзд прибув на на 31 хв., №6507 на 10
ст. Фундукліївка, де після огляду вагон відчеплено.
хв., №6508 на 1 год. 10

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

16.11.2018
18:39

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка,
ст. Жмеринка

17.11.2018
02:11

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Кароліна-Бугаз –
Бугаз
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Новоград-Волинський
– Орепи
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Святогірськ
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11

17.11.2018
04:08
12

16.11.2018
20:20
13

17.11.2018,
06:20

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне ст. Рожище

17.11.2018
12:04

Регіональна філія
«Львівська

14

15

хв., №2840 на 1 год. 20
хв.
Поїзд №2934 (2ЕЛ5 №005) зупинився на 5 колії
Затримано поїзди:
пасажирського парку через спрацювання гальм внаслідок №2934 на 1 год. 04 хв.,
саморозчеплення автозчепів між вагонами №63666424 (УЗ, №798 на 1 год. 55 хв.,
ДР 17.11.2016 ВЧД П’ятихатки) та №60851201 (УЗ, ДР
№6318 на 22 хв.
31.12.2015 ДВРЗ). Відправився о 19.37 на 15 колію
Київського парку. Поїзд № 798 Одеса – Вінниця надійшов о
17.28 +16 хв., зупинився на перегоні Ярошенка – Жмеринка
о 19.00, відправився о 19.46. Прибув на ст. Жмеринка о
19.50 +1 год. 31 хв., відправився о 20.20.
Поїзд №3001 (2ЕЛ5 №008 ТЧ-2 Подільськ) зупинено на 53 Затримка поїзда склала
км ПК9 за вимогою ДСП Кароліна-Бугаз через виявлення
біше 02 год. 00 хв
іскріння у вагоні №68827484. Під час огляду вагона
помічником машиніста виявлено загоряння буксового вузла.
Затримка поїзда більше 2 год.
Поїздом №15 Харків – Рахів (ЧС4 №190) на 339 км ПК2 Затримка поїзда склала
смертельно травмовано стороннього чоловіка.
на 30 хв.

По доповіді в 13 тупику горять 4 штабелі б/у дерев’яних
Затримки поїздів
паливних шпал, потрібен пожежний поїзд. О 20.50 на ст.
немає
Лиман надано наказ № 127 на відправлення пожежного
поїзда. Пожежний поїзд відправлено о 21.10. За допомогою
пожежного поїзда та 3 автомобілів ДСНС пожежу
ліквідовано о 22.55. Пожежний поїзд прибув на ст. Лиман о
00.55.
Поїзд № 6363 Луцьк – Ківерці – Ковель (ЕР9М №554 РПЧ-3
Відправився поїзд із
Здолбунів) прибув о 06.11 із запізненням на 9 хв. та о 06.20
допоміжним
запросив допоміжний локомотив через несправність локомотивом о 07.32 із
електропоїзда. Допоміжний локомотив (ВЛ80К №569) загальною затримкою
надано зі ст. Переспа.
на 1 год. 29 хв. По
впливу затримано
поїзд №6354 на 1 год.
01 хв
Поїзд №6318 Ковель – Сарни (М62 №1361 ТЧ-7 Ковель у
Відправився поїзд з
складі 3 пасажирських вагонів) зупинився на 361 км ПК3
допоміжним

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Пожежа

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

18.11.2018
01:33
16

17.11.2018
22:30

залізниця», ДН-3
Рівне перегін
Рафалівка –
Чарторийськ
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг. ст.
Красний Шахтар
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон ст.
Миколаїв
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18.11.2018
16:39

18.11.2018
16:04
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19.11.2018
11:01

19.11.2018
12:50
21

22

19.11.2018

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка

через несправність локомотива та о 12.24 запросив локомотивом о 13.40 із
допоміжний. О 12.34 зі ст. Сарни надано допоміжний затримкою на 1 год. 36
локомотив 2М62К №1163 ТЧ-7 Ковель
хв.
Поїзд №1611 (ВЛ8 №273) на колії №2 (за вхідним Затримка поїзда склала
світлофором) травмував сторонню жінку (вік приблизно 5052 хв.
60 років), яка у нетверезому стані вийшла на колію, та не
реагувала на сигнали підвищеної гучності Потерпілу
доставлено в місцеву лікарню
Після розпуску маневрового складу з колії №53 Східного
Під час проведення
приймально-відправного парку та приготування маршруту
розслідування
насуву з колії №44 того ж парку стрілочний перевод №285
виявлено вагон
втратив контроль положення. Оглядом працівників ШЧ та №55575526 (Росія), що
ПЧ виявлено викрашування елементів лівого гостряка та
слідував 12 у
сліди сходження рухомого складу.
маневровому складі, зі
слідами сходження 1
та 4 колісних пар за
напрямком руху
Поїзд № 6155 Вовчанськ – Куп’янськ-Вузловий (ТЕП-70
Затримка поїзда
№046) за вихідним сигналом Н застосував екстрене
№6155 склала 4 хв.
гальмування для попередження наїзду на сторонні предмети
(гілля) з наїздом
Поїзд №2988 (ВЛ80к №091) зупинено на колії №2 за
Затримка поїзда
повідомленням (ЧМЕ3 №5397) про наявність задимлення в
складає більше 2
складі поїзда. Після огляду виявлено у 19 з голови поїзда
годин.
вагоні №94746823 (Україна, ДР – 03.09.2016 ВЧДР Козятин;
ПР-4 – 20.06.2018 ВЧДР Запоріжжя-Ліве, код: 402 –
несправність регулятора гальмівної ричажної передачі) –
навари на колісних парах
Поїздом №8904 (ЧМЕ3 №1308) на 259 км ПК2 ІІ колії
Поїзд затримано на
станції
травмована
стороння
людина
Потерпілу
2 год. 32 хв.
госпіталізовано з травмами голови та ноги.
.
Поїздом №45 (ЧС7 №190) на 1703 км ПК5 травмовано
Поїзд затримано
стороннього чоловіка. Потерпілого госпіталізовано до
на 14 хв.
лікарні м. Мукачево

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків.
ст. Жихор.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород. перегін
Кольчино – Мукачево.
Регіональна філія
Під час прямування маневровим порядком з 12 колії

Затримок поїздів

1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія
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15:40

«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород.
ст. Чоп.

20.11.2018,
13.15-13.47

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса перегін
Етулія – Рені
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. перегін КиївПасажирський – КиївВолинський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. перегін Сорочий
Брід – Фастів
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Таврійськ – Плавні

20.11.2018
03:29
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21.11.2018
03:03
25

20.11.2018
15:28
26

21.11.2018
13:38
27

21.11.2018
09:30
28

29

21.11.2018
14:30

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. ДніпроГоловний
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Шебелинка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1

сортувального парку за світлофор М-109 при правильно
немає.
приготованому маршруті сталося сходження дрезини ДГКУ
№110 (приписка ПЧ-16) першою по ходу колісною парою.
Пошкоджено опору контактної мережі №169 під жорсткою
поперечиною, яка прикриває чотири колії з 9 по 12.
Поїзд №3107 (2ТЕ10м №2603) зупинився на 272 км ПК5 Затримка поїзда склала
через спрацювання автогальм. Оглядом ТЧМ виявлено, що
32 хв.
невідомими особами перекрито кінцевий кран в останньому
вагоні
За повідомленням машиніста поїзда №3413 (ВЛ80т №1468)
на 4 км ПК1 у відкосі виявлено стороннього чоловіка без
ознак життя. Зі слів працівників поліції у потерпілого
виявлено ознаки травмування рухомим складом.

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

За повідомленням машиніста поїзда №1462 (ВЛ80 №118) на
913 км ПК6 по непарній колії лежить труп сторонньої
людини з ознаками травмування рухомим складом. Особа та
обставини з’ясовуються

1-1-0 Аварія

Поїзд №86 сполученням Новоолексіївка – Львів, на 1147км
Смертельно
ПК5, застосував екстрене гальмування для запобігання травмовано сторонню
наїзду на особу, яка не реагувала на гучні сигнали особу. Затримка поїзда
електровозу. Наїзд попередити не вдалося, смертельно
склала 17 хв. По
травмовано сторонню жінку.
впливу затримано
поїзд №6522 на 9 хв.
Чергова по вокзалу отримала інформацію від працівників
Затримки поїздів
поліції про мінування будівлі вокзалу. З будівлі вокзалу
немає
евакуйовано пасажирів, працівників вокзалу. Під час огляду
будівлі вибухових пристроїв не виявлено. О 15.14
відновлено роботу вокзалу ст. Дніпро-Головний.
По доповіді заступника начальника транспортного цеху
Сходження з рейок
(колія на балансі колієвласника) на стрілочному переводі маневрового тепловозу
№5 допущено сходження з рейок маневрового тепловозу
трьома колісними
ТМ2УМ №462 (власності підприємства) - трьома колісними
парами
парами
Чергова по станції отримала інформацію від працівників
Затримки поїздів
поліції про мінування будівлі вокзалу. З будівлі вокзалу
немає
евакуйовано працівників та пасажирів. Повідомлено:

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

Дніпро, ст. ДніпроЛоцманська

22.11.2018
01:53
30

22.11.2018
03:00
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поліцію, ДСНС, швидку медичну допомогу, СБУ. Під час
огляду будівлі вибухових пристроїв не виявлено. О 15.15
відновлено роботу вокзалу ст. Дніпро-Лоцманська.
Затримки поїздів немає.
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Солоницька непарна колія По впливу затримано
«Південна залізниця», сигналізує хибну зайнятість через відключення ПЛ-10 кВ поїзди: №63 на 22 хв.,
ДН-4 Полтава, перегін АБ дільниці Лубни – Ромодан. О 02.30 виїхала бригада ЕЧК- №137 на 20 хв., №2735
Солоницька – Лубни 7. О 05.50 виявлено крадіжку проводу АС-35 в прольоті
на 1 год. 43 хв.
опор 69-71 ПЛ-10 кВ АБ Лубни – Солоницька
Регіональна філія
Поїзд №2516 (ВЛ11 №663) зупинився на перегоні через Затримка поїзда на 04
«Львівська
спрацювання гальм з вимогою допоміжного локомотива. год. 04 хв. По впливу
залізниця», ДН-1
Допоміжний надано ЧМЕ3 №3003. О 04.35 поїзд повернуто
затримано поїзди:
Львів, перегін
на ст. Бойківська. Після огляду ТЧМ виявлено обрив труби №602 на 1 год. 22 хв.,
Бойківська – Ясениця гальмівної магістралі у вагоні №67857482 (Україна) та №6028 на 1 год. 07 хв.
замовлено його відчеплення. О 07.04 після відчеплення
поїзд відправлено із затримкою на 4 год. 04 хв.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

