Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 18.10.2018 по 25.10.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
8
2
7
1
15
3

Травмовані
9
18
27

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

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

Травмовані
0
0
0

Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
1
1
2
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
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
13
7

Травмовано
0
4

10
0

7
0

4
0

3

0

0

13
26

0
7

0
4

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

18.10.2018
08:50

На 528 км, автодороги
«Київ – Чоп», поблизу
с. Гамаліїівка,
Львівська області

18.10.2018;
07:45

На вул. Лесі Українки,
у с. Угринів, ІваноФранківської
області

20.10.2018
06:00

На 27 км
а/д Київ – Чоп,
Київської області

20.10.2018
09:45

На пр-т Льва Ландау,
у м. Харкові

20.10.2018
15:30

На 207км а/д Н10,
біля с. Оршівці,
Кіцманський р-н,
Чернівецька область

1

2

3

4

5

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

11

0

0

0

0

0

0
11

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса марки БАЗ–А.79.19, здійснюючи
перевезення 18 пасажирів за міжміським маршрутом №
543 «Львів-Радванці» не дотримав безпечної дистанції та
швидкості руху та допустив попутне зіткнення з
вантажним автомобілем ДАФ
Водій автомобіля швидкої допомоги Фольксваген-Т5
здійснюючи маневр розвороту не врахував дорожню
обстановку та допустив зіткнення з автобусом MeрceдeсБенц, водій якого здійснював нерегулярні перевезення
пасажирів
Водій автобуса Неоплан-N116, здійснюючи перевезення
14 пасажирів (артисти ДИЗЕЛЬ-ШОУ) недотримався
безпечної дистанції та допустив зіткнення з вантажним
автомобілем ДАФ-XF, з напівпричепом FRUEHAUF,
не ліцензіат, що рухався в попутному напрямку
Водій легкового автомобіля РЕНО-ЛОГАН внаслідок
недотримання бокового інтервалу скоїв зіткнення з
автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював регулярні
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 152е
«Аеропорт – вул. Барабашова»
Водій автобусу марки БАЗ А079, рухаючись за
маршрутом № 695/696 «Чернівці – Яремча» порушивши
режим праці заснув за кермом та допустив виїзд
автобуса на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з
деревом та огорожою приватної власності

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 З вини

Водій автомобіля
швидкої допомоги та
пасажир автобусу
отримали тілесні
ушкодження
В результаті ДТП
загинув 1 пасажир
автобуса, водій та 3
пасажири автобуса
отримали травми
Постраждалі відсутні

1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1-1-4 З вини

1-0-0 Не з вини

20.10.2018
16:00

На 159 км.
автодороги ОдесиКиїв, біля м. Жашків,
Черкаської області

22.10.2018
01:30

На вул. КиєвоМосковській в м.
Глухів,
Сумська області
На перехресті вулиць
Енергетиків і
Першотравневої
у м. Сєвєродонецьку ,
Луганської області
У с. Левків,
Житомирський район,
Житомирської
області
На вул.
Б. Хмельницького
у м. Львові

6

7

22.10.2018
10:15
8

9

10

11

12

22.10.2018
17:50

23.10.2018
06:50

22.10.2018
21:50

На вулиці 15 Квітня
у м. Тернополі

23.10.2018
11:00

На 545 км а-ги КиївЧоп,
Львівська області

Водій вантажного автомобіля ДАФ, рухаючись в напрямку Внаслідок ДТП водій
м. Київ, не врахував дорожньої обстановки, не справився з
автомобіля «ДАФ»,
керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем Мерседесдоставлений до
Спринтер, не ліцензований, який рухався в попутному Жашківської ЦРЛ та
напрямку попереду. На момент зіткнення в салоні автобуса пасажири автомобіля
знаходилась організована група школярів із селища Рокитне. «Мерседес Спринтер»,
Загалом, 17 дітей та троє дорослих поверталися додому з а саме 2 неповнолітні
Умані, де вони були на екскурсії.
дівчинки, (близько 12
років), госпіталізовані
до реанімаційного
відділення
Жашківської ЦРЛ, де 1
особа померла
На території відбулося займання автобуса БОВА, FLD Термічні пошкодження
12.360 р.н. що зберігався на стоянці
транспортного засобу

1-1-2 Не
ліцензований.

1-0-0 Загорання

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2115 не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з автомобілем таксі Опель-Астра,
водій якого здійснював перевезення 4 пасажирів

Водії і 4 пасажири
таксі отримали травми

1-0-6 Не з вини

Велосипедист раптово виїхав на смугу зустрічного руху, де
здійснив зіткнення з автобусом марки ПАЗ-32054,
водій, якого перевозив 29 пасажирів по приміському
маршруту «Житомир – Левків»
Водій автобуса БАЗ А079.04, здійснюючи перевезення 9
пасажирів за міським маршруту №22 «вул. Стрийська вул.-Кордуби» допустив наїзд на пішохода, який рухався
по пішохідному переході
Водій автомобіля БМВ на литовської реєстрації не впорався
з керуванням та допустив зіткнення з автобусом Богдан А092, водій якого здійснював перевезення 14 пасажирів за
міським маршрутом №13
Водій вантажного автомобіля РЕНО-МАГНУМ-460,
міжнародні
перевезення
вантажів
вантажними
автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів
та небезпечних відходів); термін дії – необмежений, не
впорався з керуванням та допустив занос напівпричепа

В наслідок ДТП
велосипедист загинув
на місці пригоди.

1-1-0 Не з вини

Пішохід отримала
травми

1-0-1 З вини

3 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Водій легкового
автомобіля загинув
на місці пригоди

1-1-0 З вини

23.10.2018
08:20
13

23.10.2018
15:25

На перехрестті вул.
Пушкинська та
вул.Огієнка
у м. Кам'янець –
Подільський,
Хмельницької
області
На вул. Київській
в м. Рівне

14

23.10.2018
11:50
15

24.10.2018
12:30
16

17

23.10.2018,
20.10

На вул. Харківській
в м. Чугуїв,
Харківської області

19.10.2018
17:45

На пров.
Подільському
в м. Харкові

18.10.2018
11:46

Регіональна філія
«Львівська

1

1

На а/д «Київ – Суми –
Юнаківка»
поблизу с.
Новопетрівка,
Лебединськлого р-ну,
Сумської області
На перехресті вул.
Генерала Пушкіна та
Запорізького шосе
в м. Дніпро

ВЕЛТОН-NS34K, на смугу зустрічного руху і зіткнення з
легковим автомобілем МІТСУБІШІ-ПАНЖЕРО
Водій автобуса БАЗ2215, здійснюючи перевезення 10
пасажирів по міським маршрутом № 10 «Руські
Фільварки - Мікрорайон Жовтневий», допустив наїзд на
пішохода, який рухався по пішохідному переході

Водій легкового автомобіля, виїжджаючи з прилеглої
території лікарні, не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц, водій якого
здійснював перевезення 22 пасажирів за маршуртом «Рівне
– Невірків».
Водій вантажного автомобіля автоцистерна МАЗ-533702,
здійснюючи перевезення не безпечного вантажу дизельного палива, не ворався з керуванням, виїхав за
межі проїзної частини дороги, де допустив перекидання
транспортного засобу
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос, рухаючись по
другорядній дорозі, не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-Спрінтер, водій якого
рухався по головній дорозі, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 127
Водій автобуса МАН, при повернення з СТО в гараж,
внаслідок недотримання дистанції руху допустив
зіткнення з легковим автомобілем РЕНО-ЛОГАН

Пішохід отримав
легкі тілесні
ушкодження

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій вантажного
автомобіля отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 З вини

7 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-7 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса ЛАЗ-Е301D1, здійснюючи перевезення Транспортні засоби
8 пасажирів за міським маршрутом № 6 «Вул. отримали механічні
Університетська (кінотеатр «Зірка») – станція Основа», пошкодження
внаслідок недотримання дистанції руху допустив
зіткнення з легковим автомобілем НІССАН-ЖУК
Залізничний транспорт
Машиніст поїзда №6318 Ковель – Сарни (М62 №1439) через Затримка поїзда склала
несправність локомотива запросив допоміжний локомотив.
02 год. 06 хв.

1-0-0 З вини

1-0-0 Інцидент

18.10.2018
14:45
2

18.10.2018
16:07
3

18.10.2018
20:16
4

19.10.2018
11:15

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород

19.10.2018
11:49

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса

5

6

7

19.10.2018
13:20

19.10.2018
14:32
8

залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Маневичі
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Красний Шахтар
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
бл.п. 263 км –
Струмківка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Явкине

Допоміжний 2М62к №1163, надано зі ст. Ковель. Поїзд
№6318 відправився о 13.15 із затримкою на 2 год. 06 хв.
Під час прибирання групи з 5 порожніх вагонів,
Сходження
локомотивом (ЧМЕ3 №2961 ТЧ-2 Кривий Ріг) вперед, на
локоматива з колії
с.п. №102 під'їзної колії ТОВ «Юністіл» (колія на балансі
колієвласника) сталося сходження локомотива двома
колісними парами (1-2 за напрямком руху поїзда)
Машиніст поїзда №81 (ЧС2 №509) на 264 км ПК9 Затримка поїзда склала
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
01 год. 47 хв.
сторонню людину. Наїзд попередити не вдалося –
смертельно травмовано чоловіка

1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія

Поїзд №122 Миколаїв – Київ (ТЕП70 №0031) начальник По впливу затримано
поїзда заявив в поліцію про замінування 8 вагону поїзд №6318 на 23 хв.
№04016903, що надійшло йому від пасажира. Поїзд прибув
Відправився поїзд
на станцію де його очікувала поліція. Пасажирів виведено з
№122 о 22.35 з
поїзда
затримкою на 2 год. 15
хв.
Під час виконання маневрової роботи з подавання 5
Схід 2 вагонів
завантажених вагонів на під’їзну колію «Термінал ПАТ
«Івано-Франківськ»
(на
балансі
ПЧ-16
Ужгород)
локомотивом ЧМЕ3 №3952, (вагонами вперед) сталося
сходження 3 вагона №67387969 всіма колісними парами та 4
вагона №67356030 трьома колісними парами з правої
сторони за напрямком руху.
Поїзд №725 Харків – Київ (HRCS2 №008) на 3 км ПК4 Затримка поїзда склала
смертельно травмував стороннього чоловіка.
15 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №6543 Ромодан – Ромни (ДР1а №262) на колії №1 Затримка поїзда склала
травмував стороннього чоловіка віком приблизно 50 років.
24 хв.
Потерпілого з травмою лівої ноги каретою швидкої
допомоги доставлено до місцевої лікарні
Поїзд №3946 (ВЛ80с №2394) зупинився на 27 км ПК9 через Після з’єднання поїзд
спрацювання гальм у складі поїзда. Оглядом складу поїзда
відправився із
виявлено саморозчеплення між 45 вагоном №56178775 та 46
затримкою на 40 хв.
вагоном №56279623. Сторонніх осіб помічено не було.
По впливу затримано
поїзди: №1495 на 48
хв., №3012 на 30 хв.

1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

19.10.2018
10:05

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

19.10.2018
15:22

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне

19.10.2018
20:46

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман

9

10

11

19.10.2018
21:30
12

13

14

20.10.2018
06:50

20.10.2018
12.46

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів

Поїзд №3003 (2ТЕ116 №1471) зупинився на вхідній
Затримано поїзди:
горловині станції через удар проводом по кузову
№6703 на 23 хв.,
локомотива. Затримка поїзда склала 17 хв. Рух поїздів по
№6507 на 40 хв.
непарній колії перегону Мелітополь – Обільна закрито.
Оглядом працівників ЕЧ виявлено обрив контактного
проводу через накидання сторонніми особами дроту
Поїзд №6389 Горинь – Здолбунів (ДР1а №259, ЧМЕ3 Затримка поїзда понад
№2800) прибув із затримкою на 45 хв. О 15.35 через
2 години
несправність локомотива (сторонній шум у двигуні)
машиніст запросив допоміжний локомотив. Поїзд з
допоміжним локомотивом (ЧМЕ3 №4817)
Поїзд №6515 Баси – Ворожба (ЧМЕ3 №1946) на 53 км ПК6 Затримка поїзда склала
травмував сторонню особу. Повідомлено: швидку допомогу,
47 хв.
поліцію. Потерпілу людину госпіталізовано.
Поїзд №3713 (2ТЕ116 №1033А/1156Б ТЧ-6 Попасна)
зупинився на 11 км ПК8 через несправність локомотива. О
22.45 запросив допоміжний локомотив. О 23.47 допоміжний
2ТЕ116 №993Б, надано зі ст. Попасна.
На
лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про
замінування головного вокзалу. Працівники та пасажири
евакуйовані

Поїзд №1636 (2ЕС5К №062, 54/0 ваг.) зупинився на 1160 км
ПК4 через спрацювання автогальм. Локомотивною
Регіональна
філія
бригадою виявлено сходження четвертої по ходу колісної
«Південно-Західна
пари 34 з голови поїзда вагона №56469471 (Україна, вантаж
залізниця»,
ДН-3
– аглоруда, ст. навантаження Рокувата, ст. призначення
Жмеринка,
перегін
Ужгород-експорт, КР 10.03.2017 ВЧД Знам’янка). По
Рахни – Ярошенка
непарній колії габарит в наявності.

Поїзд з допоміжним
локомотивом
відправився із
загальною затримкою
на 2 год. 57 хв.
Мінування вокзалу

Затримано поїзди:
№6314 на 35 хв.,
№2922 на 2 год. 20 хв.,
№2926 на 2 год. 26 хв.,
№798 на 18 хв., №6307
на 1 год. 46 хв., №6318
на 1 год. 50 хв., №119
на 29 хв., №95 на 11
хв., №94 на 34 хв.,
№24 на 30 хв.,№6319
на 1 год. 20 хв., №145
на 44 хв., №797 на 40
хв., №136 на 1 год. 50
хв., №84 на 34 хв.,
№26 на 21 хв. №12 на

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія

15 хв., №106 на 07 хв.,
№108 на 08 х

15

16

17

18

19

20.10.2018
12:00

20.10.2018
12:32

20.10.2018,
18:08

20.10.2018,
19:40

20.10.2018
21:10

20

21.10.2018,
03:20

21

21.10.2018,
05:28

Регіональна
філія
«Львівська
залізниця»,
ДН-5
Ужгород,
перегін
Королево – Рокосово
Регіональна
філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Одеса-Порт – ОдесаПересип
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Чоповичі – Малин
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман,. перегін
Асланове – Рудна
(ПАТ
«Маріупольський
меткомбінат ім.
Ілліча)
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Стрий
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін Щирець
– Глинна-Наварія
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Спартак

1-1-0 Аварія
Поїздом №14 Київ – Солотвино (М62 №1260) на 75 км ПК5
смертельно травмовано чоловіка ромської національності...
На пульт-табло ДСП ст. Одеса-Порт з’явилася індикація
хибної зайнятості перегону у парному напрямку. Оглядом
перегону ШЧ-12 виявлено на 3 км ПК8 пошкодження та
викрадення 92 м кабелю СБПУ-16/1 із захисної труби в
межах залізничного мосту.
Поїзд №78 Ковель – Москва (ЧС4 №146, ТЧМ-1
Шупарський) на переїзді 119 км травмував стороннього
чоловіка (Галімов, 1996 р.н.). Потерпілого з травмою ноги
доставлено до міської лікарні.

Поїзд затримано на 1
год. 38 хв

Затримано поїзд
№3744 на 31 хв.
Травмовано
стороннього чоловіка.
Затримка поїзда
склала 10 хв

Поїзд №3153 (ВЛ8 №977) під час зрушення з місця після
зупинки біля вхідного сигналу ст. Рудно (зупинка через
неприймання меткомбінатом) зупинився через спрацювання
автогальм. Оглядом локомотивною бригадою виявлено
розчеплення сторонніми особами автозчепних пристроїв
між 10 та 11 вагонами з хвоста поїзда та накладання
сторонніх предметів (каміння) на рейки у міжвагонному
просторі.
Поїзд №82 Ужгород – Київ (ЧС7 №128) відправився із
затримкою на 35 хв. через зняття працівниками поліції з
Поїзд №82 відправився
вагона №11 громадянина, що проник до вагона на ст.
із затримкою на 35 хв.
Славське без квитка (пирснув з балончика в обличчя
провідника) та закрився у купе
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Поїзд №3150 (ВЛ82м №049) на 1506 км ПК6 смертельно Затримка поїзда буде
травмував стороннього чоловіка.
повідомлена додатково
За повідомленням машиніста поїзда №6604 Малин – Київ
(ЕД9м №062) на 65 км ПК4 у відкосі виявлено тіло
сторонньої жінки похилого віку без ознак життя (зі слідами
травмування рухомим складом)
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– Бородянка
Регіональна філія
«Південна
залізниця»,
ДН-2 Харків

На пульт-табло ДСП ст. Харків-Пас. парк «Н» сигналізує
Затримано поїзди:
хибною зайнятістю: перегін Харків-Пас. парк «Н» - Н. №6913 на 38 хв., №45
Баварія – непарна колія та ділянка наближення, парна колія на 9 хв., №723 на 7 хв.
та ділянка віддалення; перегін Харків-Пас. - Залютине –
ділянка наближення; на ст. Харків-Пас. парк «Н» – ділянки
ЧЗП, ЧЛТП, ЧЛП, СП 14/42; перегін Харків-Пас. парк «Н» Покотилівка – непарне віддалення та СП 10, 10/14, 16/18 не
мають контролю; світлофори Н15НА, НБ, М2, М4, М6, М8
сигналізують несправністю, переїзд 786 км з черговим
працівником сигналізує несправність. Причина: сторонніми
особами викрадено 4 муфти СЦБ на 7-м напрямків
Регіональна філія
Поїзд №144 Ворохта – Кременчук (ЧС4 №84 ТЧ-1 Київ, ТЧВідправився поїзд з
«Львівська
1 Львів, у складі 14 вагонів) після прибуття запросив
допоміжним
залізниця», ДН-2
допоміжний локомотив через несправність електровоза. локомотивом в 00.27 із
Тернопіль
Допоміжний локомотив надано від поїзда №2810.
затримкою 1 год. 21
хв.
Регіональна філія
За повідомленням машиніста поїзда №7317 (ЕР9М №517,
О 09.05 поїзд
«Південно-Західна
машиніст Люлька, міський електропоїзд) на з.п. Троєщина-2
відправився із
залізниця», ДН-1
група людей заблокувала рух електропоїзда та не дає змоги
затримкою на 55 хв.
Київ
відправитись
По впливу затримано
поїзд №7319 на 25 хв.
Регіональна філія
За повідомленням оператора дефектоскопічного візка УДС- Працівниками ДСНС
«Одеська залізниця», 2-73 на відстані 2 м від колії №1, 20 м від с.п. №1 виявлено
із пакета вилучено
ДН-4 Херсон
скручений в поліетиленовий пакунок невідомий предмет гранатомет. По впливу
довжиною 70 см. О 08.45 перегін роз’їзд 44 км – Засілля
затримано поїзд
закрито для руху поїздів. Місце огороджено, 10.35 прибули №2373 на 1 год. 29 хв.
працівники ДСНС. О 10.51 перегін для руху відкрито.
Регіональна філія
Поїзд №6956 Комиш-Зоря – Волноваха (ЧМЕ3 №1928 ТЧ-17 Затримка поїзда на 00
«Донецька залізниця», Волноваха) зупинився на 408 км ПК9 через займання год. 54 хв. По впливу
ДН-2 Лиман, перегін тепловоза. О 15.30 пожежу ліквідовано силами ТЧМ.
затримано поїзди:
Хлібодарівка – бл.п. Машиніст запросив допоміжний локомотив. Допоміжний
№2792 на 46 хв.,
412
2Т116 №1617, надано зі ст. Волноваха.
№2528 на 38 хв.,
№2726 на 32 хв..
Регіональна філія
Машиніст поїзда №4802 (локомотив резервом, ЧМЕ3
Затримано поїзди:
«Одеська залізниця», №1662) повідомив, що на 309 км ПК1 в повітрі відчутний
№792 Київ –
ДН-3 Знам’янка,
різкий запах газу та спостерігається хмара розмірами 50-70 Кременчук на 1 год. 25
перегін Користівка – метрів. О 23.59 отримано повідомлення від диспетчера
хв., №59 Харків –
Лікарівка
аварійної газової служби, що на 310 км ПК4 працівниками Одеса на 1 год. 16 хв.,
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газового господарства та ДСНС знайдено місце зливу №2956 на 1 год. 15 хв.,
сторонніми особами важких залишків газових продуктів, які №2957 на 1 год. 10 хв.
загрози руху не становлять. В 00.00 рух поїздів на перегоні
відновлено.
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП сигналізують хибною зайнятістю
Затримано поїзди:
«Південна залізниця», ділянки 2П, 9СП, 7СП. Причина: біля вихідних сигналів Ч2 №3005 на 33 хв., №370
ДН-5 Куп’янськ, ст.
та Ч5 сторонніми особами разобладнано два дросель на 11 хв., №2906 на 8
Заоскілля
трансформатори 2ДТ1-150 та вкрадено: сигнальні та тягові
хв.
обмотки. Затримано поїзди: №3005 на 33 хв., №370 на 11
хв., №2906 на 8 хв.
Машиніст поїзда №3106 (ВЛ-8 №473, ТЧМ Гуртовий ТЧ-4
Покровськ) заявив, що на 367км ПК4 в районі з.п. Фурсове
біля парної колії знаходиться тіло (перерізане навпіл)
стороннього чоловіка..
Смертельно
Регіональна філія
Доповнення: Розслідуванням встановлено: о 07.00
травмовано
«Донецька залізниця», перегоном прослідував поїзд №246 Київ – Покровськ (ЧС7
стороннього чоловіка.
ДН-2 Лиман, перегін №220) та повідомив ДСП Удачна про знаходження людини
Затримано поїзд
Межова – Удачна
в габариті на з.п. Фурсове. Оглядом локомотива на ст.
№3106 на 15 хв.
Покровськ виявлено сліди крові та фрагменти тіла між
секціями локомотива та сліди крові на першому вагоні, про
що повідомив чергового машиніста-інструктора ТЧ-8
Дніпро.
Поїзд №2763 (ВЛ80 №736) зупинився за показаннями
пристрою КТСМ «Тривога-1» у 21 рух. од. 4 вісь права
сторона. Оглядом локомотивною бригадою вагона
Регіональна філія
№61762944 встановлено ходовий нагрів (касетна букса).
«Південно-Західна
Поїзд відправився о 13.25 із затримкою на 43 хв. Слідуючи
Загальна затримка
залізниця», ДН-3
далі поїзд зупинився о 14.10-15.09 на ст. Деражня за поїзда склала 3 год. 34
Жмеринка, ст.
показаннями пристрою КТСМ «Тривога-1» у тому самому
хв.
Комарівці
вагоні – ходовий нагрів. О 16.32-17.45 поїзд зупинявся на ст.
Гречани за показаннями пристрою КТСМ «Тривога-1» у
тому самому вагоні, працівниками ВЧД заявлено
відчеплення вагона
Поїзд №1401 (ВЛ80т №1249) зупинився за показаннями
Після відчеплення
Регіональна філія
пристрою КТСМ «Тривога-1» у 37 рух. од. 1 вісь права
вагона поїзд
«Одеська залізниця»,
сторона. Оглядом працівників ВЧД вагона №60041670 відправився о 17.35 із
ДН-3 Знам’янка, ст.
виявлено злам упорного кільця з вимогою о 15.20 затримкою на 2 год. 44
Користівка
відчеплення вагона.
хв..
Регіональна філія
Поїзд №6321 Сарни – Ковель (М62 №1361 ТЧ-7) прибув
Поїзд з допоміжним
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«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Антонівка

графіком та через несправність локомотива запросив
локомотивом
допоміжний локомотив. Поїзд з допоміжним локомотивом відправився о 18.26 із
(ЧМЕ3 №2416) відправився о 18.26 із затримкою на 1 год. затримкою на 1 год. 49
49 хв.
Чоловіка травмовано
Регіональна філія
смертельно, жінку
«Донецька залізниця», Поїзд №6239 Лиман – Курдюмівка на 481 км ПК6 травмував
госпіталізовано до
ДН-2 Лиман, перегін дві сторонні особи (чоловіка та жінку).
міської лікарні
Шевченко – Бахмут.
Затримка поїзда склала
1 год
Регіональна філія
Поїзд №6001 Рава-Руська – Львів (ЧМЕ3 №3733) через
Поїзд відправився із
«Львівська
несправність локомотива запросив допоміжний локомотив.
затримкою на 1 год. 50
залізниця», ДН-1
Допоміжний ЧМЕ3 №3568, ТЧМ-1 Костик надано зі ст.
хв
Львів, ст. Добросин
Добросин.
Регіональна філія
Поїзд №1462 (ВЛ11М/6 №484 ТЧ-3, ст. призначення –
Поїзд №1462
«Придніпровська
Мостиська-2) зупинився на вихідних стрілках через
затримано більше 2
залізниця», ДН-3
спрацювання гальм. Причина: у вагоні №66102237 ручка
годин.
Запоріжжя
автозчепу знаходилася в невірному положенні, згідно
повідомлення машиніста поїзда, яке зареєстровано ДСП ст.
Пришиб. Поїзд відправився о 07.55. В подальшому
зупинився о 08.26 на ст. Таврійськ для огляду працівниками
ВЧД, зауважень не виявлено. Відправився о 09.16,
зупинився на вихідних стрілках станції через повторне
спрацювання гальм. О 09.53 поїзд осаджено на колію №2 ст.
Таврійськ для огляду складу поїзда разом з локомотивною
бригадою, яка повідомила про необхідність контрольної
проби гальм. Поїзд №1462 затримано більше 2 годин.
Регіональна філія
По непарній колії перегону проводяться колійні роботи у
Затримано поїзди:
«Львівська
«вікно». По парній колії рух поїздів здійснюється: парних - №74 надійшов по ст.
залізниця», ДН-2
за сигналами АБ, непарних - за сигналами АЛСН. Об 11.03 Красне о 10.53, прибув
Тернопіль
відсутнє живлення сигнальних установок по непарній колії. на ст. Злочів о 12.11 із
Причина – на 1418 км ПК3 впали два дерева із третього і загальною затримкою
четвертого ряду (висота – 22 – 25 метрів, діаметр – 35 – 40 на 1 год. 05 хв.; №85
см).
по прибуттю поїзда
№74 відправився зі ст.
Злочів о 12.21, прибув
на ст. Красне о 12.54 із
затримкою на 1 год. 38
хв.; №119 прибув на
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень

Поїзд №6502 Новоград-Волинський – Коростень (ЕР9м
№50) зупинився на вихідній горловині станції через
несправність компресора. О 07.04 надано маневровий
локомотив (ЧМЕ3 №3881) для повернення поїзда на станцію
для усунення несправності.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

ст. Злочів о 12.23 із
запізненням на 53 хв.
(відсутня колія
прийому), відправився
о 13.03 із загальною
затримкою на 1 год. 30
хв., №715 на 26 хв.,
№86 на 1 год. 47 хв.
поїзд відправився о
07.23 із затримкою на
1 год. 27 хв. По впливу
затримано поїзд №8 на
30 хв.
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