Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 20.09.2018 по 27.09.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
6
0
9
0
15
0

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

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

Катастрофи
0
0
Аварії:
14
8
- наїзди на сторонніх
14
8
осіб
- пожежі
0
0
- сходи рухомого складу,
0
0
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
16
0
ВСЬОГО:
30
8
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Травмовані
15
11
26
Травмовані
0
8
0
8
Травмовані
0
0
0
0

Травмовано
0
5
5
0
0

1
6

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

1

2

3

Дата і час
скоєння
подій
19.09.2018
16:19

20.09.2018
07:00

19.09.2018
08:45

21.09.2018
21:50
4

23.09.2018
17:10
5

6

23.09.2018
18:15

Місце скоєння
подій

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

9

0

0

3

2

2

0
12

0
2

0
2

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
На вул. Лермантова
Водій легкового автомобіля Кіа-Сіід не надав переваги у
у м. Запоріжжя
русі та допустив зіткнення з автобусом Фольксваген-LT46,
водій якого здійснював перевезення пасажирів за міським
маршрутом № 63А «ДК ЗаЛК – вул. Європейська»
На вул. Шевченка
Водій автобуса РУТА-25ПЕ, здійснюючи перевезення
у м. Полтава
пасажирів за міським маршрутом №2 «Кр.Риноквул.Харчовиків, допустив наїзд на пішохода, на зупинці
загального користування
На вул. Смірнова, у
Під час здійснення перевезень 18 пасажирів автобусом
с.Довжок, Кам'янець- Pута 2006 р.в, за маршрутом № 42 «с. Довжок Подільського р-ну.,
Кам'янецьПодільський»,
відбулось
випадіння
Хмельницької обл.
пасажира
на
а/д
Т-14-19 Водій "Шкода Октавія" не вибрав безпечної швидкості
Миколаїв – Калуш, км руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
56+800,
Івано- зіткнення із а/м "Шкода Фабія".
Франківська область
На перехресті вул.
Молодіжна та вул.
Черкаська у с.
Сагунівка ,Черкаська
обл.
У с. Костянтинівка,
Липовецького району,
Вінницької обл.

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

3 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Пасажир отримав
травми

1-0-1 З вини

В результаті ДТП 8
осіб травмовано

1-0-8 Не
ліцензовані

Водій легкового автомобіля ВАЗ-21013 не надав переваги у
русі допустив зіткнення з автобусом Еталон, водій якого
здійснював перевезення пасажирів за міським маршрутом №
301

3 Пасажири легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-3 Не з вини

Водій легкового автомобіля Шевроле-Круз керуючи
транспортним засобом в стані алкогольного спя’ніння, не
вибрав безпечної швидкості руху та дистанції допустив

2 пасажира автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

7

22.09.2018
11:25

21.09.2018
17:26
8

23.09.2018
08:00

На 91 км автодороги
«Київ-ХаркіівДовжанський»,
Київської обл.

23.09.2018
20:20

На перехресті вулиць
Руської та Коперника,
у м. Тернополі

24.09.2018
14:30

На автодорозі
«Требухів-Гора»,
поблизу с. Требухів,
Броварського р-ну.,
Київської обл.
На перехресті вулиць
Покровської та
вул.Домбровської, у
м.Житомирі

9

10

11

24.06.2018
15:20
12

13

На 60 км + 300 м, а/д
М-15 «Одеса – Рені –
Бухарест», одеської
обл.
На 91 км автодороги
«Київ-ХаркіівДовжанський»,
Київської обл.

24.09.2018
19:15

На вул. ГвардійцівШиронінців у м.
Харкові

зіткнення з автобусом БАЗ-А079.23, водій якого здійснював
перевезення 18 пасажирів за маршрутом «Погребище –
Вінниця – Калинівка – Погребище»
Водій автобуса MEРСЕДЕС-БЕНЦ-O817, здійснюючи
Пішохід отримав
перевезення 8 пасажирів за маршрутом «Кілія АС – Одеса
травми
АС «АВ «Привоз»» допустив наїзд на пішохіда, який
перетинав проїзну частину в не установленому місці
На 91 км автодороги М-03 «Київ-Харкіів-Довжанський»
Порушення ПДР
Водій вантажного автомобіля Вольво-FH-440 не
водієм вантажного
додержавши безпечної швидкості та бокового інтервалу
автомобіля
руху,
допустив
наїзд
на
перешкоду
(відбійник,
розташований з правої сторони дороги), після чого
допустив перекидання на правий по ходу руху бік
Водій
вантажного
автомобіля
МАН-TGA-18.440, Постраждалі відсутні
автоцистерна, молоковоз РР BRODEX KISS-33, допустив
наїзд на вантажний автомобіль ВОЛЬВО-FH440 (з
напівпричепом Шмітц), який знаходився на правому
узбіччі перекинутий на правий по ходу руху бік, частина
якого знаходилась на смузі руху проїздної частини
дороги
Водій легкового автомобіля Aуді-100, рухаючись без
Пішохід отримав
пасажирів, допустив наїзд на пішохода, що перебігав
травми
проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному
переході
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Шаран не 3 пасажири автобуса та
впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та
1 пасажир легкового
допустив лобове зіткнення з автобусом БАЗ-А079-14, водій автомобіля отримали
якого здійснював перевезення пасажирів за приміським
травми
внутрішньообласним маршрутом №359 «Дударки - Київ»
Водій легкового автомобіля Рено-Мастер рухаючись по Постраждалі відсутні
другорядній дорозі не надав перевагу в русі допустив
зіткнення з автобусом МАЗ-206086, (Житомирська обл.),
водій якого здійснював перевезення 16 пасажирів за
маршрутом №53А «Крошня-Залізничний Вокзал-Крошня»
Водій легкового автомобіля Рено-Логан не надав переваги у Постраждалі відсутні
русі та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій
якого здійснював перевезення 6 пасажирів за міським
маршрутом № 55 «М/Н Північна Салтівка – пр-т Перемоги»

1-0-1 Не з вини

1-1-0
Неліцензіат

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 з вини

25.09.2018
09:30

На вул. 23 лютого в м. Водій атвобусу Мерседес Бенц 312, здійснюючи
Кривий
Ріг, перевезення 16 пасажирів за маршрутом № 230, не впорався
Дніпропетровська
з керуванням та допустив наїзд на перешкоду (дерево).
обл.

1-0-8 З вини

25.09.2018
08:45

На
вул.
Республіканській в м.
Кременчук,
Полтавська обл.
На перехресті вул.
Свободи
та
вул.
Прорізна
в
м.
Конотоп,
Сумська
обл.
с.
Н.Киселів Водій автобусу марки МЕРСЕДЕС БЕНС в стані
Кіцманський
р-н. алкогольного сп’яніння, не дотримавши безпечної
Чернівецька область
дистанції допустив зіткнення з легковим автомобілем
марки ЗАЗ ФОРЗА. На момент зіткнення в автобусі
пасажирів не було. Постраждалих внаслідок ДТП не має.

1-0-1 Не з вини

14

15

25.09.2018
13:15
16

26.09.2018
17:00
17

1

1

2

3

24.09.2018,
14:34

20.09.2018
07:20

20.09.2018
12:35

20.09.2018
16:25

Водій та 7 пасажирів
автобусу
отримали
тілесні
ушкодження
різного
ступеню
важкості
Водій автобусу Фольцваген ЛТ 35, здійснюючи перевезення Пішохід
отримав
5 пасажиірв за маршуртом № 4, здійснив наїзд на пішохода, тілесні ушкодження
який раптово вибіг на проїзжджу частину дороги в
невстановленому місці.
Водій автобусу Богдан А 069.21, здійснюючи перевезення Велосипедист отримав
10 пасажирів за маршуртом № 15, здійснюючи маневр тілесні ушкодження
об`їзду перешкоди допустив наїзд на велосипедиста.

На вул. Плеханівській
у м. Харкові

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Ромни
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Київ-Пасажирський
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, перегін

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля Шкода-ФАБІЯ не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм Татра-Т6-А-5, водій якого здійснював перевезення 50 пасажирів за
міським маршрутом №8 «602-й Мікрорайон-вул. Одеська»
Залізничний транспорт
Поїздом №6932 Бахмач – Ромни (ТЕП70 №0077) на вхідних
стрілках травмована стороння жінка
Електропоїздом №6011 Київ – Миронівка (ЕР9м №552) при
відправленні з 26 тупикової колії травмовано стороннього
чоловіка. Повідомлено: швидка допомога, поліція.
Потерпілого госпіталізовано. Поїзд затримано на 20 хв.
Поїздом №8853 (ВЛ8 №796) на 1259 км ПК6 смертельно
травмовано сторонню жінку

1-0-1 З вини

В
наслідок
ДТП
потерпілих не має,
транспортні
засоби
отримали
незначні
механічні
пошкодження.

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 2 год. 16
хв
Поїзд затримано на 10
хв.

1-0-1 Аварія

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

20.09.2018,
23:29

Сартана – Маріуполь
Філія «Пасажирська
компанія»,
перегін Воскобійня –
Верхньодніпровськ

21.09.2018
08:56

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

21.09.2018
10:44

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

21.09.2018
16:06

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

4

5

6

7

8

9

10

Поїзд №79 Дніпро – Київ (ЧС7 №287 ТЧ-3 Мелітополь) Поїзд затримано на 02
зупинився за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога-2» у 3 год. 39 хв. По впливу
рух. од., 2 вісь, ліва сторона, вагон №04678009. Оглядом
затримано поїзди:
працівників ВЧД виявлено залишковий нагрів поїзд №6045 на 55 хв., №735
відправився із загальною затримкою 2 год. 39 хв.
на 08 хв., №69 на 21
хв., №103 на 06 хв.
Під час огляду колії повідомив про крадіжку сторонніми
Затримано поїзд
особами матеріалів верхньої будови колії на стрілочному
№2702 більше 30 хв
переводі №2: відбійний брус, стикові накладки – 8 шт., болт
стиковий з гайкою – 22 шт., стрілочна закладка. Стрілочний
перевод для руху закривається..
За повідомленням машиніста поїзда №4841 (ЧМЕ3 №3359,
Затримок поїздів
ТЧМ Перебійнос) на 2 км працівниками комунальних
немає
підприємств міста проводяться ремонтні роботи на мосту з
порушенням габариту (роботи не узгоджено з керівництвом
ДН та ПЧ). Об 11.41 рух поїздів на перегоні закрито..
Поїзд №2106 (ВЛ8 №1319 ТЧ-1 Лиман) зупинився на
головній колії №ІІ через саморозчеплення локомотива з 1
вагоном №50196252. Затримка поїзда буде надана додатково

Після відправлення з колії №ІІ поїзда №2410 (ВЛ80т №1074
ТЧ-7 Знам'янка) стороння жінка повідомила ДСП
22.09.2018,
Манойліній, що на 119 км ПК9 колії №ІІ лежить
06:42
травмований чоловік з травматичною ампутацією кісті
правої руки та травмованою правою ногою, з ознаками
алкогольного сп'яніння
При відправленні з колії №4 поїзд №1201 (ВЛ8 №612, 2071 т,
108 осей, ст. формування – Н.Д.– Пристань, ст. призначення –
Регіональна філія
Хімічна) зупинився в західній горловині через спрацювання
«Придніпровська
гальм. О 09.57 поїзд осаджено на колію №4.
22.09.2018,
залізниця», ДН-1
Доповнення: О 17.10 у локомотивної бригади закінчився
09.45
Дніпро, ст. Діївка
робочий час. О 18.30 працівники ВДЧ повідомили про
усунення несправності (несправність повітророзподільника)
у вагоні №94776812 (Естонія, оренда Україна, ТОВ «ЛевадаКарго», фітингова платформа)
Регіональна
філія По доповіді ПД-12 Гладун (ПЧ-14 Запоріжжя-2) під час
22.09.2018,
«Придніпровська
огляду колії на 229 км ПК10 – 230 км ПК1 виявлено крадіжку
10:00
залізниця»,
ДН-3 сторонніми особами матеріалів верхньої будови колії, а саме:
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Кам'яний Міст

1-0-0 Інцидент

1-0-0
Втручання

1-0-0
Втручання

1-0-0
Інцидент
1-0-1 Аварія
(травмування).

Травмовано
сторонього чоловіка
1-0-0 Інцидент.
Затримка поїзда
більше 2 год.
.

Затримано поїзд
№6844 на 53 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Запоріжжя,
накладка стикова – 10 шт., болт стиковий – 30 шт. О 10.03
одноколійний перегін перегін закрито для руху поїздів. Після усунення
Обща – Фісаки.
несправності перегін відкрито для руху поїздів об 11.32.

11

12

13

14

15

22.09.2018
11:27

22.09.2018,
16:05

22.09.2018,
17:20

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Мечетна – Гайчур

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Застава-1

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Етулія – Рені

Поїзд №2185 (2ТЕ116 №1208 ТЧ-4, 4575 т, 200 осей, ст.
призначення – Сартана) через охолодження локомотива
Відправився поїзд
зупинявся на 32 км ПК10 (10.15-10.33, +18 хв.), на 33 км
№2185 з допоміжним
ПК10 (10.51-11.10, +19 хв.). Далі зупинився об 11.27 на 35 км
локомотивом о 12.53 із
ПК7 через скидання навантаження в секції №1208Б, з
загальною затримкою
вимогою допоміжного локомотива. О 12.20 зі ст. Гайчур
на 2 год. 03 хв.
надано допоміжний локомотив (2ТЕ116 №1520 ТЧ-4) від
поїзда №2610.
За повідомленням працівників поліції на лінію 102 поступило
повідомлення про знаходження групи з 3 дітей на вагоні
поїзда, що відправлявся (2 дитини встигли зістрибнути з
Смертельно
поїзда, 1 дитину уражено струмом). Під час приймання
травмовано дитину
поїзда №3106 (2ЕЛ5 №013) на ст. Одеса-Порт черговим по
переїзду «Андросівський» на 8 вагоні №95454351 виявлено
тіло людини (хлопець віком приблизно 12-14 років)
Затримка поїзда
Поїзд №3109 (2ТЕ10м) зупинився на 272 км ПК7 через
№3109 склала 30 хв.
мимовільне спрацювання автогальм. Оглядом рухомого По впливу затримано
складу локомотивною бригадою виявлено крадіжку вантажу, поїзд №6204 на 1 год.
мішки з вугіллям, скинуті з вагонів..
08 хв

Поїзд №2301
Поїзд №2301 (ВЛ80с №2385) зупинився на 1 км через
відправився о 04.24 із
спрацювання гальм. Оглядом локомотивною бригадою
Регіональна філія
затримкою на 4 год. 27
виявлено біля 28 (№56448269) та 29 (№53419834) вагонів на
«Одеська залізниця»,
хв. По впливу
землі вантаж (чавун), сторонніх осіб не помічено. При спробі
22.09.2018,
ДН-3 Знам’янка,.
затримано поїзди:
відправитися повторно спрацювали гальма. Повторним
23:50,
перегін Кропивницька
№2788 на 30 хв.,
оглядом виявлено працівників приватної охоронної фірми
– Олійникове
№2790 на 40 хв.,
(старший групи Герман), якими шляхом підриву кінцевого
№2305 на 3 год. 10 хв.,
крану заблоковано рух поїзда.
№2307 на 3 год. 20 хв.,
№2601 на 1 год. 00 хв.
Регіональна
філія Поїзд №2405 (2ТЕ116 №618) зупинився на 695 км через Помічника машиніста
23.09.2018, «Південна залізниця», пожежу у дизельному приміщенні. О 02.37 надано наказ №57 Качана Ю.С. з опіками
02:20
ДН-4 Полтава,. перегін ДГПС Короткий на виїзд пожежного поїзда ст. Гребінка. О доставлено до міської
Більмачівка – Ічня
03.35 силами ДСНС пожежу ліквідовано. Помічника
лікарні м. Ічня

1-0-0 Інцидент.

1-1-0 Аварія
(травмування
дитини).

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Інцидент.
(Пожежа)
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23.09.2018,
07:45

23.09.2018,
12:06

23.09.2018,
21:22
24.09.2018
07:06

19

24.09.2018
09:51
20

24.09.2018
14:30
21

22

24.09.2018
23:35

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-5 Ужгород ст.
Воловець
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин. перегін Роток
– Біла Церква
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка перегін
Юрківка – Журавлівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Лежине – Кирпотине
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Березнегувате

машиніста Качана Ю.С. з опіками доставлено до міської
Поїзд з допоміжним
лікарні м. Ічня.
локомотивом
Доповнення: Поїзд з допоміжним локомотивом 2ТЕ116 відправився о 06.08 із
№1169 ТЧМ-12 Любченко відправився о 06.08 із затримкою затримкою на 3 год. 48
на 3 год. 48 хв.
хв.
Машиніст поїзда №29 Київ – Ужгород (ВЛ10 №1474) на 1650
км ПК9 застосував екстрене гальмування для запобігання
смертельно
наїзду на сторонню людину. Наїзд попередити не вдалося
травмовано жінку –
Повідомлено: швидку допомогу, поліцію. Поїзд затримано на
53 хв.

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія
Поїзд №1623 (ВЛ80 №1377) на 36 км ПК2. Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу. Потерпілого госпіталізовано.
Поїзд відправився із затримкою на 18 хв.
Поїзд №119 Львів – Запоріжжя (ВЛ40 №1459-2 ТЧ-2
Подільськ) на 1191 км ПК2 смертельно травмував людину.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Затримка поїзда
склала 44 хв.

травмував сторонню
особу
1-1-0 Аварія
смертельно
травмовано сторонню
особу

ПД Ільченко доповів, що при обході виявлено крадіжку
Затримано поїзди
сторонніми особами матеріалів верхньої будови колії: на 200 №2337 на 2 год. 34 хв.,
км ПК5 – 6 накладок, на 200 км ПК7-8 – 7 накладок, на 199 №226 на 2 год. 11 хв.
км ПК8 – 6 накладок та в загальній кількості 60 болтів.
Перегін закрито для руху поїздів. Після усунення
несправності рух поїздів відновлено о 09.18
Поїзд №141 Одеса – Маріуполь (2ТЕ10УТ №0070Б ТЧ-8
Затримка поїзда на
Миколаїв) зупинився на 3 колії через несправність
0 1год. 22 хв.
локомотива внаслідок втрати води з вимогою допоміжного.
Допоміжний локомотив (2ТЕ10М №3211) надано о 10.55 від
поїзда №3502 із ст. Біла Криниця. Поїзд №141 відправлено о
11.15 із затримкою на 1 год. 22 хв.
Внаслідок складних погодних умов (сильні пориви вітру)
Затримано поїзди:
повалено дерева з порушенням габариту по колії: на 24 км №878 на 1 год. 39 хв.,
ПК3 – чотири дерева, на 19 км ПК7 – одне дерево, на 17 км
№62 на 1 год. 32 хв.
ПК1 – три дерева. Дерева прибрано в габарит.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Красносілка – Ушомир
Регіональна філія
Поїзд №716 Перемишль – Київ (HRCS2 №003) на переїзді 876 Поїзд затримано на 01
«Південно-Західна
км смертельно травмував сторонню людину. Повідомлено: год. 04 хв. Смертельно

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
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24.09.2018
21:19

25.09.2018
00:00

залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Боярка
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Жихор – Зміїв
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми, ст. Водяне

24

25.09.2018
04:50

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ

25.09.2018
10:02

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса

25.09.2018
09:35

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ
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26

27

25.09.2018
10:37
28

поліцію, швидку допомогу. Поїзд відправився із загальною травмовано сторонню
затримкою на 1 год. 04 хв.
особу
Поїзд №6439 Харків-Пас. – Ізюм (ЕР2Р №7036) на 268 км
Смертельно
ПК1 смертельно травмував стороннього чоловіка.
травмовано сторонню
особу
Через періодичну відсутність фідерів погасло пульт-табло.
На перегоні Коломак – Водяне, по парній колії с.у. №8,6
сигналізують «червоним», с.у. №4 погасла. На перегоні
Ков’яги – Водяне по непарній колії с.у. №7 сигналізує
«червоним»..

По впливу затримано
поїзди: №720 на 1 год.
43 хв., №7 на 1 год. 28
хв., №63 на 53 хв.,
№370 на 1 год. 50 хв.,
№6298 на 1 год. 28 хв.,
№137 на 37 хв.; №7652
на 44 хв., №8352 на 2
год. 19 хв., №6505 на 1
год. 58 хв
Поїзд №357 Київ – Рахів (2М62У №171) відправився із ст.
поїзд прослідував із
Городенка-Завод із запізненням на 19 хв. через невитримку загальною затримкою
нормативних часів ходу на перегоні Стефанешти –
на 2 год. 42 хв.
Городенка-Завод. О 04.50 зупинився на 48 км ПК2 з вимогою
допоміжного локомотива через зупинку секції «А» та
неможливості її запуску. Допоміжний локомотив 2ТЕ10М
№2750Б/2829Б, надано зі ст. Коломия. Поїзд з допоміжним
локомотивом відправився о 07.08. Ст. Гвіздець
Поїзд №107 Ужгород – Одеса (ЧС4 №091) на 1211 км ПК7
Смертельно
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на травмовано сторонню
людину. Наїзд попередити не вдалося – смертельно
особу
травмовано стороннього чоловіка. Затримка поїзда склала 15
хв.
Під час огляду колії ПД-1 на 264 км ПК10 виявив крадіжку
Затримано поїзд
сторонніми особами стикових накладок – 10 шт. О 09.35№2732 на 52 хв.
10.15 перегін для руху поїздів закрито. Повідомлено: поліція,
ВОХР.
Поїзд №4804 (ЧМЕ3 №3386) на 122 км ПК7 при швидкості
Смертельно
49 км/год. застосував екстрене гальмування для травмовано сторонню
попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не
особу
вдалось – травмовано сторонню жінку. Затримка поїзда буде
надана додатково. По впливу затримано поїзди: №2455 на 29
хв., №3438 на 18 хв. Повідомлено: поліція, ВОХР, швидка

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0
Інцидент

1-1-0
Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0
Аварія
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25.09.2018
13:00

25.09.2018
17:19

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон.
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25.09.2018
20:27

25.09.2018
20:08

25.09.2018
18:21
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25.09.2018
21:10
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25.09.2018
23:25
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп

допомога.
Під час огляду колії ПД-3 повідомив про виявлення на 45 км
ПК3 предмету, схожого на вибуховий (граната). О 13.10
перегін закрито для руху поїздів.
Поїзд №766 Херсон – Київ (ТЕП70 №0087) на переїзді 188 км
ПК5 (регульований, без чергового працівника) допустив
зіткнення з автомобілем Таврія. За попередньою інформацією
унаслідок ДТП загинуло 2 особи. На локомотиві пошкоджено
лобову частина. О 17.44 машиніст запросив допоміжний
локомотив. Допоміжний локомотив 2ТЕ10м №0036 надано зі
ст. Горожани
Поїздом №794 Рівне – Київ (ЧС4 №084) на 921 км ПК10
смертельно травмовано невідому жінку. Поїзд затримано на 8
хв.

Поїздом №6546 Конотоп – Зернове (ЕР9т №670) на 505 км
ПК1 смертельно травмовано стороннього чоловіка. По
впливу затримано поїзди: №6546 на 31 хв., №4302 на 1 год.
55 хв., №342 на 1 год.11 хв.
Поїзд №6455 Конотоп – Ніжин (ЕР9т №703, РПЧ-10
Бойкачов)
запросив
допоміжний
локомотив
через
несправність вагонів №67008, 63108. Надано локомотив ДС3
№011, ТЧМ-1 Клюцко зі ст. Конотоп. Поїзд №6455
відправився о 18.52 із затримкою на 53 хв. Зупинка по ст.
Бахмач-Пас. для виконання повної проби гальм з 19.08 до
19.24.
Регіональна філія
Поїзд №2345 (ВЛ8 №1269 вантаж – кокс) зупинився на 338
«Донецька залізниця», км за показанням пристрою АСДКБ «Тривога-2» у 52 рух.
ДН-2 Лиман
од., температура букси 88 градусів. Локомотивною бригадою
та оглядачем вагонів ст. Демурине нагрів не підтверджено,
але на вагонах були помічені сторонні особи. Викликано
поліцію, ВОХР. По впливу затримано поїзд №2769 на 25 хв.
Регіональна філія
Поїзд №2205 (ВЛ80т №1452) на регульованому переїзді 44
«Львівська
км з черговим працівником сталося зіткнення з легковим
залізниця», ДН-3
автомобілем Нива, який при справній сигналізації об’їхав
Рівне
закритий шлагбаум. Поїзд затримано на 38 хв. Двох
травмованих доставлено в Бродівську районну лікарню. Вини
залізниці немає.

Знайдено вибуховий
предмет

1-0-0 Втручання
в діяльність

ДТП на переїзді

1-2-0
ДТП

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0
Аварія

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0
Аварія

Загальна затримка
поїзда склала 1 год.12
хв.

1-0-0
Інцидент

Загальна затримка
поїзда склала 1 год. 10
хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

ДТП на переїзді

1-0-2
ДТП
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00:35
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26.09.2018
01:39
37

38

39

40
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26.09.2018,
13:18

26.09.2018,
17:35

26.09.2018,
19:46

26.09.2018,
16:59

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль

Поїзд №8502 (господарський, ВНБ) (ЧМЕ3 №3784 ТЧ-5,
Затримано поїзди
ТЧМ-1 Лозин) зупинився на 1357 км ПК8 через несправність №8502 на 2 год. 04 хв.,
локомотива та запросив допоміжний локомотив, який надано №82 на 1 год. 55 хв.,
зі ст. Тернопіль (ВЛ80К №127, ТЧМ-5 Музичка).
№50 на 44 хв., №26 на
36 хв.
Регіональна філія
Поїзд №70 Львів – Маріуполь (ТЕП70 №060 ТЧ-3) зупинився
Загальна затримка
«Придніпровська
через несправність локомотива (обрив трубки масляної поїзда склала 1 год. 41
залізниця», ДН-3
системи) та замовив допоміжний локомотив. Зі ст. Стульневе
хв.
Запоріжжя
о 02.20 від поїзда №2577 відправлено допоміжний локомотив
2ТЕ116 №1370. Поїзд відправлено о 03.05 після
прослідування поїзда №141.
Доповнення: Поїзд
Поїзд №8252 (ЧМЕ3 №3259) зупинився на схрещення з
Регіональна філія
№8252 з допоміжним
поїздом №765. О 13.25 машиніст заявив про задимлення
«Одеська залізниця»,
локомотивом 2ТЕ10Ут
тягового двигуна локомотива. О 15.05 після усунення
ДН-4 Херсон, ст.
№0031Б ТЧМ Сегеда
несправності готовий до відправлення. О 15.25 повторно
Явкине
відправився о 20.30 із
відбулося задимлення тягового двигуна. О 15.27 викликано
затримкою на 7 год. 05
ДСНС. О 16.10 силами ДСНС задимлення ліквідовано.
хв..
На лінію 102 поступило анонімне повідомлення про
Регіональна філія
замінування Південного вокзалу ст. Київ-Пас. та конкорсу.
«Південно-Західна
Проведено евакуацію пасажирів та персоналу.
Затримок поїздів
залізниця», ДН-1 Київ,
Доповнення: о 19.13 після огляду території вокзалу
немає
ст. Київ-Пасажирський
вибухонебезпечних предметів не виявлено, роботу вокзалу
відновлено.
Регіональна філія
Поїзд №3853 (ВЛ80к №433) на вхідній горловині станції
«Південно-Західна
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на
Травмовано
залізниця», ДН-1 Київ,
людину. Наїзд попередити не вдалось – травмовано стороннього чоловіка
ст. Почайна
стороннього чоловіка. Затримка поїзда склала 18 хв.

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Березівка – Раухівка

Поїзд №1635 (ВЛ80т №1846 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧМ-4
Загальна затримка
Міроненко, 4954 т) зупинився на 1219 км ПК8 через поїзда №1635 склала 2
несправність локомотива (спрацювання захисту) з вимогою
год. 54 хв
допоміжного локомотива. Поїзд з допоміжним локомотивом
Поїзд з№1631 з
ВЛ80т №1413, ТЧМ-4 Козирев прибув на ст. Березівка о
допоміжним
18.18 для усунення несправності.
локомотивом
За поїздом №1635 о 17.06 на 1217 км ПК2 зупинився поїзд
відправився із
№1631 (ВЛ80с №2395) з вимогою допоміжного локомотива затримкою на 2 год. 22
через неможливість зрушити з місця (критична вага поїзда).
хв
За поїздом №1631 о 17.09 на 1212 км ПК4 зупинився поїзд
Затримка поїзда

1-0-0
Інцидент

1-0-0
Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент
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Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,. ст.
Помічна

№2745 (ВЛ80с №2391, 4922 т) та через критичну вагу поїзда №2745 склала 2 год. 47
запросив допоміжний локомотив. Допоміжний локомотив
хв.
ВЛ80с №646 ТЧМ Гамзатов надано у хвіст поїзда зі ст.
Березівка для повернення поїзда на ст. Колосівка.
Поїзд №148 Одеса – Київ (ВЛ80с №2539 ТЧ-2, ТЧМ-4
Прокопов) прибув на ст. Помічна графіком для зміни
Поїзд №146
локомотива. О 00.44 машиніст локомотива ТЕП70 №076
відправився із
ТЧМ-5 Черненко повідомив про несправність локомотива
затримкою на 1 год. 46
(відірвано кронштейн тягового двигуна) з вимогою зміну
хв.
локомотива. О 03.03 поїзд №146 відправився з локомотивом
2ТЕ10м №2662 із затримкою на 1 год. 46 хв.

1-0-0 Інцидент

