Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 29.11.2018 по 06.12.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
13
1
8
1
21
2

Травмовані
24
5
29

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

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

Травмовані
0
0
0

Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
2
14
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
2
14

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
15
5
14
5

Травмовано
0
9
9

0
1

0
0

0
0

14
29

0
5

0
9

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій
28.11.2018
13:55

На 136 км + 665 м,
автодороги Н-26, вул.
Першотравнева,
м. Сватове,
Луганської обл.

29.11.2018
06:00

Полизу н.п. Вишневе,
на автодорозі Н-11,
Софіївського району,
Дніпропетровської
області
На 7-му км
автодороги М-01 Київ
– Чернігів – Н.
Яриловичі
у с. Количівка
Чернігівської області

1

2

30.11.2018
10:30
3

30.11.2018
16:25
4

5

Місце скоєння
подій

01.12.2018
13:35

На 586 км автодороги
М-03 Київ – Харків –
Довжанський
у с. Бригодирівка
Харківської області
На 161 км автодороги
Н-30 КамянськоДніпровська-

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

7

0

0

4

0

0

0
11

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій вантажного автомобіля ФАВ не обрав безпечної
2 пасажири
дистанції та швидкості руху, допустив попутне зіткнення автомобіля ГАЗ -2217з транспортними засобами: ГАЗ-2217-5404, Сузукі-Грант5404 від отриманих
Вітара, Мерседес-Бенц–312D та лобове зіткнення з ЗАЗтравм загинули на
Деу-Т13110-ЗНГ, водій якого рухався в зустрічному місці пригоди, 14 осіб
напрямку
отримали травми
Водій автобуса Сетра-S-215D, здійснюючи перевезення Постраждалі відсутні
пасажирів за міжміським маршрутом «Одеса – Дніпро», не
впорався з керуванням та допустив з’їзд з дороги в кювет
Водій вантажного автомобіля МАЗ-544008-060-031 не
впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-316 СДІ,
водій якого здійснював перевезення 18 пасажирів за
регулярним міжобласним маршрутом Київ – Чернігів після
чого автобус з’їхав з проїжджої частини дороги та допустив
наїзд на електроопору

4 пасажири автобуса
отримали травми
різних ступенів
тяжкості та після
надання першої
медичної допомоги
були відпущенні
додому
Водій автобуса Сканія К-133, здійснюючи перевезення 9 Пішохід від отриманих
пасажирів за регулярним маршрутом Харків – Ізюм здійснив травм загинув на місці
наїзд на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу
пригоди
частину дороги у невстановленому для цього місці
Водій автобуса Мерседес-Бенц, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за регулярним маршрутом Бердянськ – Чернігівка
– Запоріжжя не впорався з керуванням виїхав за межі

1 пасажир отримав
травму та після
надання першої

Попередня
причина
пригоди
1-2-14
Неліцензований

1-0-0 З вини

1-0-4 Не з вини

1-1-0 Не з вини

1-0-1 З вини

02.12.2018
12:30
6

02.12.2018
10:50
7

8

Василівка-Бердянське
біля с. Ільїне
Запорізької області
На 45 км + 850 м,
автодороги Н-21
«Старобільськ –
Луганськ»,
Луганської області
На 41 км. автодороги
«Велика Новоселівка
– Амвросіївкана»,
Донецької області

03.12.2018
08:35

В с. Керниця,
Городоцького р-ну,
Львівської області

03.12.2018
09:20

На вул. Покровська
гора, у м. Ромни,
Сумської області

03.12.2018
18:10

На проспекті
Соборному
у м. Запоріжжя

03.12.2018
19:30

На проспекті
П. Калнишевського
у м. Дніпрі

04.12.2018
08:15

На перехресті вулиць
Преображенської та
Архангельської
у м.
Кропивницькому

9

10

11

12

проїжджої частини дороги та допустив перекидання на
лівий бік.

медичної допомоги
був відпущений
додому
Водій автомобіля таксі Oпель-Віваро, здійснюючи 4 пасажири автомобіля
перевезення 4 пасажирів за міжобласним маршрутом від м. таксі отримали травми
Сєверодонецьк до смт. Новоайдар, не обрав безпечної
швидкості руху, виїхав за межі проїжджої частини дороги та
допустив з’їзд в кювет, де сталося перекидання т.з.
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-316,
здійснюючи 3 пасажири автобуса
нерегулярні перевезення 13 пасажирів за внутрішньо
отримали травми
обласним маршрутом «Маріуполь - Слов’янськ», не обрав
безпечної швидкості руху та допустив наїзд на перешкоду
(дерево), після чого з`їхав в кювет
Водій автобуса БАЗ-А079.04, здійснюючи перевезення 1 Постраждалі відсутні
пасажира за вутрішньообласним маршрутом №170 «Львів Керниця», не обрав безпечної швидкості руху, з`їхав у
кювет, де допустив перекидання транспортного засобу
Водій легкового автомобіля ВАЗ-111930 не впорався з
Водій легкового
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
автомобіля отримав
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц, водій якого
травми
здійснював перевезення 6 пасажирів за маршрутом «РомниСуми»
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-313,
здійснюючи 5 пасажирів автобуса
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 88, не
Мерседес-Бенц-313
вибрав безпечної дистанції та швидкості руху і допустив
отримали травми
наїзд на автобус МАЗ-203085, водій якого підчас здійснення
перевезень пасажирів за міським маршрутом № 18,
виконував посадку/висадку пасажирів на зупинці загального
користування
Водій автобуса Мерседес-Бенц-310D-ПЕ, здійснюючи
1 пасажир автобуса
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 57, не Мерседес-Бенц-310Dвибрав безпечної дистанції та швидкості руху допустив
ПЕ отримав травми
наїзд на вантажний автомобіль Мерседес-Бенц, що стояв
припаркований на правому узбіччі
Водій легкового автомобіля ДЕУ-Ланос не надав переваги у Постраждалі відсутні
русі та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-2215,
водій якого здійснював перевезення 11 пасажирів за міським
маршрутом № 5-а

1-0-4 З вини

1-0-3 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-5 З вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

04.12.2018
06:00
13

14

15

04.12.2018
18:21

04.12.2018
17:25

05.12.2018
06:30
16

05.12.2018
07:55
17

05.12.2018
09:00
18

05.12.2018
09:30
19

На 74 км автодороги
М-05 Київ – Одеса
Київської області

Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер, здійснюючи
перевезення 10 пасажирів за регулярним міжобласним
маршрутом Полтава – Київ, не впорався з керуванням,
виїхав за межі проїжджої частини дороги, де допустив наїзд
на бетонне огородження з послідуючим з’їздом у кювет
На вул. Д. Ничая, 92, Водій автобуса Мерседес0Бенц-709, по закінчені зміни
м. Вінниця
рухаючись без пасажирів в автопідприємство, не впорався з
керуванням та допустив зіткнення з легковим автомобілем
Фольксваген-Пассат, водій якого зупинився біля узбіччя
На вул. Центральна, Водій автобуса ПАЗ-3205, не врахував дорожню
в с. Єпіфанівка,
обстановку, не дотримався безпечної дистанції, скоїв
Луганської області зіткнення з автомобілем ГАЗ-2752, р/н АН4485ІВ, який був
припаркований на узбіччі
На 33 км автодороги Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-312D,
здійснюючи
Н-23 «Кропивницький перевезення 3 пасажирів за нерегулярним міжобласним
- Кривий Рігмаршрутом Кривий Ріг – Київ не вибрав безпечної
Запоріжжя»,
швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, та не
Кіровоградської
впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини з
області
подальшим з’їздом в кювет, де допустив перекидання
автобуса
На 279 км + 400 м
Водій автобуса OTOKAR-S 145, здійснюючи перевезення 15
автодороги «Стрий- пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «Кам’янецьТернопільПодільський - Стара Синява», допустив зіткнення з
Кіровоградвантажним автомобілем ГАЗ-3302, р/н ВХ6567ВК, що стояв
Знам’янка»,
на проїзній частині дороги
Хмельницької
області
На проїзді
Водій легкового автомобіля Форд-Фієста, виконуючи
Панасівський,
маневр обгону, не впоравшись з керуванням, здійснив
у м. Харкові
зіткнення у попутному напрямку з вантажним автомобілем
ГАЗ-3302 та автобусом I-VAN А07А-22, водій якого
здійснював регулярні перевезення 40 пасажирів за міським
маршрутом № 303е «ст.м. «Наукова» – пр-т Дзюби»
На вул. Вернадського, Водій легкового автомобіля Деу-Ланос, об’їжджаючи
буд. 14,
припаркований автобус не надав перевагу в русі, та
у м. Харкові
зіткнувся з рухаючись у попутному напрямку, вантажним
автомобілем Рено-Преміум, та внаслідок удару зіткнувся з
автобусом БАЗ-А07914, водій якого знаходився на зупинці
без пасажирів на внутрішньообласним, здійснюючи

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

3 пасажири автобуса
отримали тілесні
ушкодження

1-0-3 З вини

6 пасажирів автобуса
отримали тілесні
ушкодження

1-0-6 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

20

05.12.2018
10:48
05.12.2018
09:10

На вул. Руставі,
у м. Черкаси
На вул. Роменська,
(район АЗС),
у м. Суми

05.12.2018
19:35

На перехресті вулиць
Шевченка та
Полтавський шлях, в
с. Пісочин
Харківської області

24.11.2018
14:00

На пл. Старосінна
у м. Одесі

29.11.2018
05:52

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

29.11.2018
11:05

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

29.11.2018

Регіональна філія

21

22

1

1

2

3

перевезення пасажирів за маршрутом № 154 «Харків Мерефа»
Водій автобуса АТАМАН-А-092G6, рухаючись заднім
ходом, скоїв наїзд на пішохода
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-315,
здійснюючи
перевезення 7 пасажирів за нерегулярним міжобласним
маршрутом «Суми - Київ», не впорався з керуванням та
допустив зіткнення з легковим автомобілем ШевровеЕванда
Водій вантажного автомобіля Сканія-Р360, перетинаючи
перехрестя на червоне світло світлофора, здійснив зіткнення
з автобусом МАН-NL202, водій якого здійснював регулярні
перевезення 20 пасажирів за внутрішньообласним
маршрутом № 1592 «Харків – Пісочин»
Міський електричний транспорт
Водій трамвая Татра-Т-3М, здійснюючи перевезення
пасажирів за маршрутом № 13, допустив наїзд на пішохода,
який раптово вийшов на проїжджу частину дороги

Пішохід загинув на
місці події
Постраждалі відсутні

1-1-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Від отриманих травм
пішохід загинув на
місці пригоди

1-1-0 Не з вини

Залізничний транспорт
Поїзд №6467 Кривий Ріг-Головний – Тимкове (ЕР1 №233
Затримано поїзди:
РПЧ-2 Нікополь, РПЧМ-2) зупинився на з’їзді №1/3 та №6467 на 2 год. 36 хв.,
заявив про «поштовх в колії» через розрив в стику більше №6466 на 1 год. 12 хв.,
ніж 25 мм. Несправність усунуто о 10.00.
№376 на 1 год. 04 хв.,
№6451 на 1 год. 51 хв.,
№6453 на 1 год. 36 хв.,
№6468 на 2 год. 12 хв.,
№3504 на 33 хв.,
№2120 на 35 хв.,
№2705 на 2 год. 40 хв.,
№2728 на 2 год. 59 хв.
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3 Сходження з рейок т.з.
№3761 ТЧ-1 Одеса-Сортувальна з осаджування групи 13
пасажирських вагонів на тупикову колію №21, де
знаходився вагон №04076071, допущено в’їзд в призму з
наступним її руйнуванням та сходженням першого за
напрямком руху вагона одним візком. Вагон встановлено на
рейки о 12.20
Сигналізує хибна зайнятість першої ділянки віддалення по
Затримано поїзди:

1-0-0 З вини

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

1-0-0 Втручання

13:05

29.11.2018
12:20
4

30.11.2018
00:34
5

30.11.2018
00:03
6

30.11.2018
03:46
7

30.11.2018
04:25
8

9

30.11.2018
08:57

«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Запоріжжя-Вантажне
– Запоріжжя-1
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Шепетівка-Подільська
– Ізяслав
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ,
перегін ШевченковеПівденне –
ПервомайськеПівденне

непарній колії перегону, прохідний світлофор №5 - №797 на 4 хв., №2709
погаслий. Причина: сторонніми особами розкрито релейну на 30 хв., №2003 на 40
шафу прохідного світлофора №5 та
викрадено
хв., №233 на 13 хв.
трансформатори: СОБС-2А – 2 шт., РОБС-3А – 2 шт.,
ПОБС-3А – 2 шт
Під час виконання робіт з укладання кабелю на 8 км Обмеження швидкості
знайдено предмет, схожий на снаряд часів ВВВ. руху поїздів 20 км/год.
Працівниками поліції та ДСНС встановлено, що виявлений
предмет є 82 мм мінометною міною часів ВВВ. Місце події
огороджено, видано обмеження швидкості руху поїздів 20
км/год.
Поїзд №45 Ужгород – Лисичанськ (ВЛ82м №048) зупинився Затримка поїзда на 01
на 95 км ПК1 через несправність локомотива (перегоріла
год. 50 хв.
високовольтна вставка) з вимогою о 00.43 допоміжного
локомотива. Поїзд
допоміжним локомотивом (ВЛ82м
№077) відправився із затримкою на 56 хв. О 01.53-02.24
поїзд зупинявся на 130 км ПК1 перегону Прокопівка – к.п.
134 км через несправність локомотива ВЛ82м №048
(несправність 5 ТЕД)
Регіональна філія
Поїзд №3505 (2М62 №1157А/1259А ТЧ-5 Тернопіль) Затримка поїзда на 02
«Львівська
зупинився через несправність локомотива несправність
год. 55 хв.
залізниця», ДН-2
паливного насоса та слабий заряд акумуляторної батареї
Тернопіль, ст.
секції №1157А, мала потужність ДГУ секції №1259А) з
Прошова
вимогою допоміжного локомотива. Поїзд з допоміжним
локомотивом (2ТЕ10м №2421)
Регіональна філія
Поїзд №3153 (ВЛ8 №949) зупинився за показаннями Затримка поїзда склала
«Донецька залізниця», пристрою АСДК-Б «Тривога-2» у 24 рух. од. 4 вісь права
42 хв. По впливу
ДН-2 Лиман, перегін сторона, вагон №60871431; 25 рух. од. 1 вісь права сторона,
затримано поїзд
Межова – Демурине вагон. Оглядом локомотивною бригадою зауважень не
№2109 на 40 хв.
виявлено. Причина: запалення сторонніми особами факелу
біля камери АСДК-Б з метою крадіжки вугільного
концентрату
Регіональна філія
За повідомленням ЕЧЗК-3 виявлено, що при спробі По впливу затримано
«Одеська залізниця», викрадення, невідомими особами, привода мачтового
поїзди: №6501 на 31
ДН-3 Знам’янка, ст.
роз’єднувача Ф-82 на опорі №25 відбулося пошкодження
хв., №11 на 24 хв.,
Знам’янкароз’єднувача Ф-31 (самовільне відключення)
№1503 на 20 хв.,
Пасажирська
№2207 на 16 хв.
Регіональна філія
Поїзд №751 Здолбунів – Хелм (630М №001) зупинився
поїзд відправився з
«Львівська
через несправність з вимогою допоміжного локомотива.
допоміжним

в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

залізниця», ДН-3
Рівне ст. Мацеїв
30.11.2018,
15:32

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя. ст.
Таврійськ

30.11.2018,
16:24

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
перегін Бориспіль –
Баришівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
перегін КиївПасажирський – КиївВолинський,
вантажний хід
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
непарна колія
перегону Бородянка –
Тетерів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень. перегін
Товкачівський –
Овруч.

10

11

30.11.2018
т22.15
12

01.12.2018,
02:19
13

01.12.2018,
10.30
14

02.12.2018,
07:55
15

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

Допоміжний М62 №1603 ТЧ-7 Ковель, надано зі ст. Ковель.
локомотивом із
Об 11.33
затримкою на 2 год. 36
хв.
Машиніст поїзда №6522 Пришиб – Запоріжжя-2 (ЕР1 №23)
Потерпілого
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
госпіталізовано в
сторонню людину. Наїзд запобігти не вдалося – травмовано
міську лікарню з
чоловіка
травмою спини.
Затримка поїзда склала
19 хв
Поїзд №6814 Борщагівка – Гребінка (Ер9Е №650) на 32 км Затримка поїзда склала
ПК3 смертельно травмував стороннього чоловіка, похилого
12 хв.
віку.

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

.Поїзд №7697 Київ – Борщагівка (ЕД9м №077) на 4 км ПК6 Затримка поїзда склала
в межах зупиночної платформи «Караваєві Дачі» травмував
36 хв
стороннього чоловіка

1-0-1 Аварія

Поїзд №15 Харків – Рахів (ЧС8 №013 ТЧ-1) застосував Затримка поїзда склала
екстрене гальмування на 70 км ПК5 для попередження
35 хв.
наїзду на сторонню людину, зупинився на 71 км ПК5-6. О
02.45 після огляду помічником машиніста виявлено на 70 км
ПК5

1-1-0 Аварія

На регульованому переїзді без чергового працівника 208 км
сталося зіткнення поїзда №2317 (2ТЕ10УК №060) з
легковим автомобілем Мерседес-Купе, реєстраційний номер
FCS 709 під керуванням водія, що виїхав на переїзд при
справно працюючій звуковій та світловій сигналізації.
Травмованих немає, пошкоджено автомобіль. Вини
залізниці немає.
Поїзд №6403 Івано-Франківськ – Рахів (ЧМЕ3 №5893) на
переїзді (не регульований, без чергового працівника,
обладнаний дорожніми знаками) 100 км ПК9 при швидкості
40-45 км/год.. Затримка поїзда склала 10 хв. застосував
екстрене гальмування для запобігання зіткнення з

Поїзд затримано на 15
хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Потерпілих та вини
залізниці немає

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

16

02.12.2018,
08:06

02.11.2018,
13:36
17

01.12.2018,
19:10
18

02.12.2018
18:05

Ясиня
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. Петра Кривоноса
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Кордишівка –
Голендри
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг ст.
Милорадівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин ст. Кожанка

19

03.12.2018
00:15

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

03.12.2018,
04:15

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. Київ-Деміївський

03.12.2018
08:59

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2

20

21

22

автомобілем ВАЗ-21099
Поїзд №765 Київ – Херсон (ЧС4 №094) зупинився через
несправність локомотива (наявність газів в трансформаторі)
з вимогою о 08.13 допоміжного локомотива. Поїзд з
допоміжним локомотивом (ЧС4 №18)
Поїзд №6305 Козятин – Жмеринка (ЕР9м №546) на
зупиночній платформі Миколаївка травмував стороннього
чоловіка, що при наближені поїзда намагався підняти речі з
колії.

Відправився із
затримкою на
1 год. 16 хв.

1-0-0 Інцидент

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Аварія

Поїзд №2329 (ВЛ8 №516) під час прибуття на колію №3 Затримка поїзда склала
застосував екстрене гальмування через накладання
30 хв.
сторонніх предметів на колію (металобрухт) з наїздом.
Пошкоджень локомотива та інфраструктури немає.

1-0-0 Незаконне
втручання

Поїзд №862 Шепетівка – Київ (ЕР9м №590) зупинився на
О 20 год. 23 хв.
вихідній горловині через несправність зчепу (заклинювання
електропоїзд
4 колісної пари вагона). О 18.35 поїзд повернуто на станцію
відправився із
для відчеплення вагонів. При приготуванні маршруту не затримкою на 2 год. 28
переводились стрілки №8 та №11/13. О 20.02 поїзд
хв. По впливу
осаджено на 3 колію для відчеплення вагонів.
затримано поїзди:
№6211 на 30 хв., №145
на 30хв., №772 на
50хв., №178 на 37хв.,
№6212 на 22хв
Поїздом №20 Київ – Лисичанськ (ДС3 №018) на 184 км
смертельно
ПК8. Повідомлено: швидка допомога, поліція. Поїзд
травмовано
затримано на 22 хв. По ст. Ромодан о 00.51-01.02 зупинявся стороннього чоловіка
для ремонту електровоза. Загальна затримка поїзда склала
віком 65-70 років
35 хв.
Поїзд №807 Бориспіль-аеропорт – Київ (620М №008,
Затримано поїзди:
рейковий автобус) зупинився на 1 головній колії через №807 на 1 год. 07 хв.,
несправність та запросив допоміжний локомотив. Допомога №65 на 30 хв., №789
надана тепловозами 2М62 №0298 та 2М62 №1337
на 25 хв., №775 на 20
хв
За повідомленням обхідника колії на 1 км ПК2-3 виявлено По впливу затримано
крадіжку матеріалів ВБК: клемні болти в зборі – 150 шт.; поїзд №2805 на 30 хв.
підкладки – 4 шт.; шурупи – 30 шт. О 09.00 наказом

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

03.12.2018
09:43
23

03.12.2018
21:22
24

03.12.2018
23:25
25

03.12.2018
23:58
26

04.12.2018
05:47
27

04.12.2018,
06:40
28

Кривий Ріг, перегін
Кривий РігСортувальний –
Новоблочна
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Полтава-Південна

№23/ДНЦ перегін закрито для руху поїздів. О 10.23
несправності усунуто. О 10.25 наказом №24/ДНЦ перегін
відкрито для руху поїздів.

Машиніст поїзда №712 Київ – Костянтинівка застосував Травмовано сторонню
екстрене гальмування для запобігання наїзду сторонню особу. Затримано поїзд
особу. Наїзд попередити не вдалося – травмовано чоловіка
на 00 год. 19 хв.
(приблизно 25-30 років). Поїзд відправився із затримкою на
19 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6035 Київ – Фастів (ЕР9м №546) при відправленні з Травмовано сторонню
«Південно-Західна
з.п. Тарасівка травмував стороннього чоловіка, віком особу. Затримано поїзд
залізниця», ДН-1
приблизно 35 років. Потерпілого каретою швидкої допомоги
на 00 год. 05 хв.
Київ, перегін Вишневе доставлено до місцевої лікарні
– Боярка
Регіональна філія
Поїзд №98 Ковель – Київ (ЧС4 №040) на 238 км ПК7 при Затримано поїзд на 01
«Львівська
швидкості 60 км/год застосував екстрене гальмування для
год. 04 хв.
залізниця», ДН-3
попередження зіткнення з квадроциклом, що переїжджав
Рівне, перегін Обарів колію у невстановленому місці. Зіткнення попередити не
– Рівне
вдалось. Водій квадроциклу з місця події зник. Унаслідок
зіткнення потерпілих немає, на локомотиві пошкоджено
наметільник. Поїзд відправився о 00.23. На ст. Рівне поїзд
прибув о 00.35 із загальною затримкою на 1 год. 04 хв.
Регіональна філія
Поїзд №142 Львів – Київ (2М62у №058 ТЧ-7 Коростень) Затримано поїзд на 01
«Львівська
зупинився на 265 км ПК10 через несправність локомотива з
год. 12 хв.
залізниця», перегін
вимогою о 00.10 допоміжного локомотива. Поїзд з
Томашгород –
допоміжним локомотивом (ЧМЕ3 №4027) відправився о
Рокитне-Волинський 01.18 із затримкою на 1 год. 12 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6572 Королево – Солотвино (Д-1 №632/715)
Прибув о 08.56 з
«Львівська
зупинився на 129 км ПК6 через несправність дизель-поїзда загальною затримкою
залізниця», ДН-5
та о 06.23 запросив допоміжний локомотив. О 06.47 зі ст.
на 2 год. 54 хв.
Ужгород перегін
Королево надано допоміжний локомотив ЧМЕ-3 №5612
Тересва – Солотвино
Регіональна філія
Поїзд №2110 (ВЛ80с №2405 ТЧ-2 Подільськ) зупинився за
Поїзд затримано
«Одеська залізниця», показанням пристрою КТСМ «Тривога 1», 8 рух. од., 3 вісь
більше 2 годин
ДН-1 Одеса ст.
з обох сторін, вагон №95347670; 14 рух. од., 3-4 вісі з обох
Карпове
сторін, вагон; 33 рух. од., 1, 3, 4 вісь з двох сторін, вагон.
Оглядом локомотивною бригадою виявлено в вагоні (ДР –
28.07.2018 ВЧД Конотоп) навари на поверхні кочення коліс.
О 07.28 замовлено огляд вагону працівниками вагонного

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

04.12.2018
10:27

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин перегін
Остріг – Івачків

04.12.2018
19:36

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. ст. КиївДніпровський
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне ст. Рафалівка

29

30

04.12.2018,
21:54
31

Машиніст поїзда №6393 Сарни – Ковель (Д1 №644 РПЧ-3
Здолбунів, з локомотивом 2М62 №1202-А ТЧ-7 Ковель)
запросив допоміжний локомотив через несправність
локомотива. Допоміжний 2М62У №60/159 ТЧ-7 Ковель
надано зі ст. Сарни.

04.12.2018,
23:23

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне перегін Моквин
– Костопіль

Машиніст поїзда №6338 Здолбунів – Сарни (Д1 №606 РПЧ3 Здолбунів, з локомотивом М62 №1473 ТЧ-7 Ковель) після
відправлення із зупиночної платформи Пісків на 42 км ПК1
Травмованого швидкою допомогою госпіталізовано в
лікарню. Поїзд №6338 відправився із затримкою на 24 хв

05.12.2018
01:55

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса перегін
Арциз – Давлет-Агач

05.12.2018,
10.30

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2

Поїзд №3001 (2ТЕ116 №777 ТЧ-1 Арциз, з штовхачем
2ТЕ116 №706/900 ТЧ-1 Арциз) зупинився на 8 км ПК6 через
несправність локомотива. О 02.10 за допомогою штовхача
поїзд осаджено на ст. Арциз. О 03.38 після заміни
несправного локомотива 2ТЕ116 №777 на 2ТЕ116 №706/900
поїзд відправився із затримкою на 1 год. 43 хв. О 03.54
зупинився на 9 км ПК8 через несправність локомотива з
вимогою допоміжного локомотива. Допоміжний 2ТЕ116
№532/942 ТЧ-1 Арциз прибув о 04.52 у хвіст поїзда для
підштовхування. О 05.08 прослідувавши ст. Давлет-Агач
допоміжний локомотив відчеплено.
Поїздом №887 Коростень – Вінниця (ДР1А №165)
травмовано стороннього чоловіка. Повідомлено: швидка
допомога, поліція. Потерпілого госпіталізовано у міську

32

33

34

господарства.
Поїзд №3153 (ВЛ80 №450) зупинився на 207 км ПК8 з
застосуванням екстреного гальмування через бокове
зіткнення легкового автомобіля (червоного кольору на євро
номерах) з локомотивом поїзда на переїзді 206км+736м
(переїзд без чергового працівника, регульований).
Сигналізація працювала справно, автомобіль з місця події
зник.
Поїзд №7442 Дарниця – Київ-Пас. – Дарниця (ЕР9м №517,
міський електропоїзд) Повідомлено: швидку допомогу,
поліцію. Поїзд затримано на 50 хв.

Поїзд відправлено о
10.57 з затримкою на
30 хв. По впливу
затримано поїзд №77
на 15 хв

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Смертельно травмував
стороннього чоловіка.

1-1-0 Аварія

О 23.55 поїзд №6393 з
допоміжним
локомотивом
відправився із
загальною затримкою
на 2 год. 34 хв
застосував екстрене
гальмування через те,
що помітив в
останньому вагоні у
дверях затиснутого
пасажира
Загальна затримка
поїзда склала 2 год. 51
хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано на 28
хв.

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

05.12.2018,
11.25
35

05.12.2018
07.20
36

37

38

05.12.2018
17.25

05.12.2018,
19.25

05.12.2018
17.55
39

05.12.2018
18.01

Козятин. ст. БердичівЖитомирський.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг. ст.
Мусіївка
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава перегін
Вакулинці ПолтаваПівденна.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. ст. Ірпінь
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. з.п. Видубичі
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя. перегін
Обільна – Федорівка.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро. перегін 939
км – Самійлівка.

40

41

06.12.2018,
07.23

Регіональна філія
«Південна залізниця»,

лікарню
Поїзд №2133 (ВЛ11М №075) зупинився на колії 1ВП через
спрацювання гальм. При огляді виявлено лопнула трубка
гальмівної магістралі у вагоні №56107980 (Україна, ДР
08.07.2016 ВЧД Помічна). Несправність усунено,

Поїзд затримано на 2
год. 40 хв

1-0-0 Інцидент

Біля зупиночної платформи виявлено тіло стороннього
чоловіка з ознаками травмування рухомим складом..

Травмовано сторонню
особу.

1-1-0 Аварія

Поїздом №7013 Святошин – Немішаєве (ЕР9Е №638) на Поїзд затримано на 10
вихідних стрілках травмовано стороннього чоловіка.
хв
Повідомлено: швидка допомога, поліція. Потерпілого
госпіталізовано у лікарню м. Ірпінь.
Поїзд №6819 Яготин – Київ (ЕР9м №396) травмував Травмовано сторонню
стороннього чоловіка. Повідомлено: поліція, швидка
особу
допомога. Потерпілий від госпіталізації відмовився.

1-0-1 Аварія

Машиніст поїзда №6915 Запоріжжя-2 – Сиваш (ЕР1 №231)
повідомив про знаходження на 1205 км ПК6 в негабариті до
колії №2 автомобіля «ГАЗель»

Затримано поїзди:
№70 на 52 хв., №4302
на 47 хв., №6553 на 22
хв., №6896 на 16 хв.,
№6910 на 15 хв.
Поїзд №2255
відправився о 19.09 з
затримкою на 1 год. 54
хв. По впливу
затримано поїзди:
№2257 на 1 год. 53 хв.,
№6291 на 1 год. 20 хв.,
№91 на 1 год. 18 хв.,
№74 1 год. 9 хв.,
№6280 на 44 хв

Поїзд №2255 (ВЛ8 №475 ТЧ-1 Лиман, станція формування –
8162, станція призначення – 4670, вага – 5957 т, вісі – 260)
надійшов о 17.08 з ДН-2 Південної залізниці в порушення
міністерського графіку, а також в порушення наказу №54
«Про підвід поїзда даного призначення 4670 суворо за
згодою ДНЦ, у зв’язку з відсутністю колій приймання» від
05.12.2018 за підписом. Поїзд було зупинено у вхідного
сигналу ст. Самійлівка о 17.23 у зв’язку з відсутністю колій
приймання, о 18.01 при спробі зрушення з місця машиніст
надав
повідомлення
про
допоміжний
локомотив.
Допоміжний
локомотив
(ВЛ8
№1580
ТЧ-1
Нижньодніпровськ-Вузол) наданий зі ст. Самійлівка о 18.52.
Поїзд №123 Київ – Костянтинівка (ЧС7 №185) на колії №5 Затримка поїзда склала
парку Н застосував екстрене гальмування для попередження
32 хв.

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

ДН-2 Харків. ст.
наїзду на людину. Наїзд уникнути не вдалось – травмовано
Харків-Пасажирський. сторонню жінку. Потерпіла від госпіталізації відмовилась.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

