Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 02.05.2019 по 09.05.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
8
0
5
Не з вини:
6
1
3
ВСЬОГО:
14
1
8
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
8
Не з вини:
0
0
0
ВСЬОГО:
2
0
8
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
2
4
11
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
4
11
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
19
6
8
- наїзди на сторонніх
14
6
8
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
5
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
5
0
0
ВСЬОГО:
24
6
8
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
8
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
0
0
0
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

3

0

0

11

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт
1

2

01.05.2019
12:30

На вул.
Млинівської
у м. Рівному

01.05.2019
14:15

На вул. 93-ї
бригади
у м. Запоріжжі

02.05.2019
15:10

На проспекті
Богоявленському у
м. Миколаєві

03.05.2019
08:20

На проспекті
Гагаріна
у м. Харкові

03.05.2019
10:30

На вулиці
Іллінської
у м. Сумах

04.05.2019
02:00

На 138 км.
автодороги Н-10
«Стрий-ЧернівціМамалига» по вул.
Шевченка, 42А,
смт. Отинія,
Коломийського
району, Івано-

3

4

5

6

Водій автобуса Богдан-А091, рухаючись без пасажирів за
Постраждалі відсутні
міським маршрутом № 45 не дотримався безпечного
інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з легковим
автомобілем Рено-Скенік
Водій автобуса Мерседес-Бенц-313-СДІ, здійснюючи Пішохід отримав травму
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 49
та був доставлений до
здійснив наїзд на пішохода який переходив проїжджу
лікарні
частину дороги по пішохідному переходу
Водій
автобуса
Фольксваген-ЛТ-35Д,
здійснюючи
2 пасажири автобуса
перевезення 16 пасажирів за міським маршрутом № 2 не
отримали травми
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив
зіткнення з вантажним автомобілем ЗиЛ-5301, який стояв
припаркований на правому по ходу узбіччі
Водій автобуса І-Ван-А07А, здійснюючи перевезення 17
1 пасажир легкового
пасажирів за міським маршрутом № 246 не дотримався
автомобіля отримав
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з травму та був доставлений
легковим автомобілем ЗАЗ-Славута та вантажним
до лікарні
автомобілем ТАТА
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 19
Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 52 не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем Фольксваген-Транспортер.
Водій вантажного автомобіля ДAФ-FT-95.480, здійснюючи
Водій вантажного
перевезення паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо),
автомобіля отримав
недотримався безпечної швидкості руху, не впорався з
травми
керуванням на повороті та допустив допустив перекидання
т.з. на лівий бік

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-2 З вини

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

04.05.2019
07:00
7

8

03.05.2019
21:15
05.05.2019
15:50

9

10

06.05.2019
17:30

06.05.2019
11:05
11

12

06.05.2019
15:05

06.05.2019
17:05
13

14

07.05.2019

Франківська обл.
На перехресті вул.
М.Левицького та
вул. Варшавська у
м.
Кропивницькому,
Кіровоградської
області
На вул.
Бородинській
у м. Запоріжжі
На вул. Богуна,
у м. Суми

Водій легкового автомобіля ВАЗ-21099 не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з автобусом БАЗ – 2215, водій
якого рухався не за маршрутом без пасажирів

Постраждалі відсутні

Водій автобуса Мерседес-Бенц, не врахувавши дорожні
Постраждалі відсутні
обставини та допустив зіткнення з автобусом МАЗ який
стояв на зупинці громадського транспорту
Водій автобуса РУТА-25-СПГ, здійснюючи перевезення 12
Пішохід від отриманих
пасажирів за міським маршрутом № 61 «Автовокзалтравм загинув на місці
Хіммістечко», допустив наїзд на пішохода, який раптово
події
поза межами пішохідного переходу вибіг на проїзну
частину перед
На вулиці
Водій автобуса Богдан-А092, здійснюючи перевезення 10
Велосипедист отримав
Успенської
пасажирів за міським маршрутом № 24, здійснив наїзд на травму та був доставлений
у м. Меріуполь
велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину
до лікарні
Донецької області дороги у невстановленому для цього місці.
На 17 км
Водій вантажного автомобіля ГАЗ-66, у стані
3 пасажири від
автодороги Салкогольного спяніння здійснюючи перевезення 23
отриманих травм
090206 Ільці –
пасажирів туристів з Республіки Білорусь не впорався з загинули на місці пригоди,
Буркут в с.
керування, з’їхав у річку, де допустив перекидання ще 11 отримали травми
Бистрець
транспортного засобу
різних ступенів тяжкості
Верховинського
та були доставлені до
Івано-Франківської
лікарні
області
На вул. Соборної
Водій автобуса І-Ван-А07А, здійснюючи перевезення 10
Постраждалі відсутні
у м. Рівне
пасажирів за міським маршрутом № 49, не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автоомбілем Форд-Транзит
На автодорозі між Водій легкового автомобіля ВАЗ-2106 недотримався
2 пасажира легкового
селами Охрімівці безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
автомобіля отримали
та Яснозіря
з автобусом Мерседес-Бенц-311 водій якого здійснював
травми різних ступенів
Хмельницької
перевезення 2 пасажирів за внутрішньообласним
тяжкості та були
області
маршрутом «Хмельницький - Вінківці»
доставлені до лікарні
На м. вул.
Водій легкового автомобіля Хонда-Пілот, не врахувавши
Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини
1-1-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-3-11 Не
ліцензований

1-0-0 З вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 Не з вини

13:30

07.05.2019
16:30
15

08.05.2019
09:30
16

Тюринській
у м. Харкові

дорожні обставини, допустив зіткнення з автобусом РУТА,
рводій якого виконував перевезення 10 пасажирів на
регулярному міським маршруті № 214е «ст. м. Академіка
Барабашова – Кінний ринок». Водій легкового автомобіля
зник з місця події.
На103 км + 400 м Водій шкільного автобуса БАЗ-А079.20ш, що належить Водій автобуса загинув на
автодороги Н-17
Городищенська сільська рада, не ліцензований, рухаючись
місці пригоди
«Львів – Радехів – без пасажирів з міста Луцьк до міста Горохів, не надав
Луцьк»,
переваги в русі та допустив зіткнення з вантажним
Волинської
автомобілю ДАФ-65.220, не ліцензований.Після зіткнення
області
шкільний автобус виїхав за межі проїзної частини на ліве
узбіччя по ходу руху
а/д М – 06 Київ – Водій легкового автомобілю ВАЗ-210994-20 не врахував
Постраждалі відсутні
Чоп, Ужгородський дорожньої обстановки під час маневру з крайньої правої
р-н, с. Нижне
смуги ліворуч допустив зіткнення з автобусом МітсубішіСолотвино,
Преста, водій якого здійснював перезення 5 пасажирів за
Закарпатської
регуляним внутрішньообласним автобусним маршрутом
області
№703/704 «c.Колочава – м. Ужгород». Час відправлення 05
год 20 хв з с.Колочава

1-1-0 Не
ліцензований

1-0-0 Не з вини

Міський електричний транспорт

02.05.2019
13:26

На перехресті
проспекта .
Коцюбинського та
вул. Замостянська у
м. Вінниці

06.05.2019
17: 25

На проспекті Миру
у м. Житомирі

1

2

Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 25 3 пасажири тролейбуса та
пасажирів за маршрутом № 5 «Залізничний вокзал –
5 пасажирів трамвая
Вишенька» не впорався з керуванням, не надав переваги у
отримали тілесні
русі та допустив зіткнення з трамваєм Ве4/6 «МІРАЖ», ушкодження, потерпілих
водій якого здійснював перевезення 35 пасажирів по доставлено до МКЛ ШМД
маршруту № 6 «Вишенька – Залізничний вокзал»
м. Вінниці
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 30
Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 5А, недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем Кіа-Ріо

1-0-8 З вини

1-0-0 З вини

Залізничний транспорт

1

02.05.2019
10:37

Львівська
залізниця, ДН-5,
ст.Ужгород,260км,
1пк.

Поїзд №82 сполученням Київ-Ужгород у складі 18 вагонів,
вагою 1023т, локомотив ВЛ11м №150, застосував
екстренне гальмування для запобігання наїзду на людину.
Наїзд попередити не вдалося

Поїзд №82 затримано

1-1-0 Аварія

02.05.2019
10:30
2

02.05.2019
14:15
3

02.05.2019
13.50
4

02.05.2019
18.10
5

6

7

02.05.2019
21.50

03.05.2019
10.20

03.05.2019
11.46
8

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-Ліве
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. ГородокЛьвівський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Мелітополь
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ ст. Клавдієво
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів ст. Львів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Овруч

Отримано повідомлення щодо мінування вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. Повідомлено:
поліцію, ВОХР, СБУ, ДСНС. О 12.12 після огляду
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалу
відновлено.
Під час виконання маневрової роботи з осаджування групи
із 41 вагона на 35 колію парка «Б» на стрілочному переводі
№189, допущено сходження першої за напрямком руху
колісної пари локомотива ЧМЕ3 №3462 ТЧ-3 Мелітополь.
О 14.47 надано наказ №3 на виїзд аварійного автомобіля
ВП-7
Під час подачі групи із 4 навантажених вагонів
локомотивом ЧМЕ3 №6284 вагонами вперед на під’їзній
колії «Львівмет-союз» (Україна) допущено сходження
третього за напрямком руху вагона №66225954 другою та
третьою колісними парами. Колія знаходиться на балансі
колієвласника
Під час виконання маневрової роботи локомотивом (ЧМЕ3
№5635) вперед з групою із трьох вагонів на стрілочному
переводі №80 допущено сходження хвостового вагона
№30505077 (Україна) другим візком двома колісними
парами. О 18.42 надано наказ №6 на виїзд відновного
поїзда ст. Запоріжжя-II.
Поїзд №6627 Київ – Малин (ЕР9М №662) на колії №1
травмував стороннього чоловіка, віком близько 20 років.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Потерпілого
госпіталізовано. Поїзд №6627 затримано на 26 хв.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі головного
вокзалу ст. Львів. Пасажирів та працівників евакуйовано.
Поїзд №2319 (2ТЕ10МК ТЧ-11 Калинковичі (Білорусь)
зупинився для усунення виявленої течі вантажу – бензин
(аварійна картка №305, №ООН 1203) у вагоні №74754714
(Білорусь). Ст. відправлення Барбаров (Білорусь); ст.
призначення
Індустріальна
Південна
зал.
Після
докручування приладу нижнього зливу на 4 оберти,
витікання вантажу зупинено на ст. Коростень для

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
сходження

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
сходження

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
сходження

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність –
мінування

. Поїзд №2319
відправлено із затримкою
35 хв.

1-0-0 Інше

03.05.2019
17.23
9

04.05.2019
04:52
10

04.05.2019
05:58

11

04.05.2019
11:52

12

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Роз’їзд 327 км –
Магедове
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
перегін Райгород –
ім. Т. Шевченка
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Нова-Баварія –
роз’їзд 10 км.

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

проведення комісійної перевірки вагона та контрольного
зважування. Причина з’ясовується.
Поїзд №2329 (ТЕ33АС №2027) зупинився на 318 км ПК1 за
показанням пристрою ПОНАБ «Тривога-2» у 41 рух. од., 3
вісь, ліва сторона, вагон №66238676. Оглядом ТЧМ
встановлено робочий нагрів. О 18.09 поїзд зупинився на Затримка поїзда склала 3
ст. Магедове для огляду вагона працівником ВЧД. О 19.20
год. 56 хв
зі ст. Комиш-Зоря працівник ВЧД прибув на ст. Магедове.
Оглядом вагона виявлено руйнування гайки торцевого
кріплення букси. Вагон відчеплено..
Поїзд №103 Маріуполь – Київ (ЧС4 №204) зупинився на
214 км ПК5 через відсутність напруги в контактній мережі.
Затримано поїзди: №103
Причина: при спробі крадіжки сторонніми особами
на 31 хв., №3055 на 18 хв.,
елементів конструкції залізничного пішохідного мосту на
№1667 на 20 хв.
213 км пошкоджено фідерну лінію №3 та лінію СЦБ №2.
Поїзд №9501 (ВЛ82М №56, ТЧМ Пелих та ВЛ82М №55,
ТЧМ Райков) зупинився на 22 км ПК2 через обрив
відвідного тросу.

Поїзд № 3080 (ВЛ80К № 127) зупинено на 86 км ПК6 з
повідомлення чергового по переїзду 91 км через крапельне
протікання вантажу – паливо авіаційне для турбінних
двигунів (аварійна картка - № 305, №ООН – 1863) з
нижнього зливного пристрою у вагоні № 74965674
(Білорусія). Огляд локомотивною бригадою, відправився о
12:00 до ст. Тетерів, затримка скала 10 хв. Після
повторного огляду вагона, поїзд відправлено до ст.
Дарниця. Після прибуття на ст. Дарниця, протікання
вантажу 10 крап./хв. усунуто шляхом підкручування на
півоберта нижнього зливного пристрою.

Затримка поїзда склала 2
год. 17 хв. По впливу
затримано поїзди: №6907
на 1 год. 48 хв., №6221 на
1 год. 15 хв., №6309 на 1
год. 10 хв., №6904 на 54
хв., №6316 на 54 хв.,
№6320 на 53 хв., №6267
на 47 хв., №138 на 38 хв.,
№60 на 14 хв., №376 на 11
хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інше

Втрати вантажу немає.
Затримано поїзд № 3080
на 10 хв.

04.05.2019
22:08

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Козятин-1

05.05.2019
02:03

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Козятин –
Кордишівка
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Сартана – Асланове
Філія
«Пасажирська
компанія», перегін
Котляреве –
Кульбакине

13

14

05.05.2019
06:05
15

05.05.2019
13:30

16

17

18

05.05.2019
17:20

05.05.2019
18:38

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

Під час відправлення поїзда № 117 Київ – Чернівці (ЧС4
№209) травмовано стороннього чоловіка, який в стані
алкогольного сп’яніння схопився за поручень вагона та
впав. Унаслідок чого у чоловіка ампутовано два пальці
правої руки. Постраждалого госпіталізовано до міської
лікарні.
Поїзд № 771 Київ – Хмельницький (ЧС4 №146,) на 1022 км
ПК2 смертельно травмував стороннього чоловіка.

1-0-1 Аварія
Травмовано сторонню
особу. Затримано поїзд №
117 на 4 хв.
1-1-0 Аварія
Затримано поїзд № 771 на
12 хв.

Сигнальні установки №5, №6, №8 сигналізують червоним.
Причина: крадіжка сторонніми особами двох дросель
трансформаторів. Повідомлено: поліцію, ВОХР.

Затримано поїзд № 3080
на 10 хв. Затримано
поїзди: № 6162 на 46 хв.,
№ 7602 на 20 хв.

Поїзд №109 Херсон – Львів (2Т10УТ №0036) зупинився
241 км ПК5 за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 2»
у 21 рух. од., 3 вісь, права сторона, вагон №035-16283
(ПКВЧД-8, ДР – 30.04.2019 ПКВЧД-12 Каховка) t
пов.+25,3, t букси+75, t маточ.+28. Оглядом ПКНП та
помічником машиніста виявлено нагрів шківа приводу
генератора (ТРКП) та викид мастила. Ремені приводу
Затримка поїзда склала 01
демонтовано. Відправився поїзд о 13.40. На ст. Кульбакине
год. 09 хв.
поїзд прибув о 13.49, при вимірі температур встановлено: t
пов.+25, t шківа+48, t букси+42, t передматоч.+43. Після
складання акту поїзд відправився о 14.13 на ст. Миколаїв зі
швидкістю не більше 15 км/год., прибув о 14.28 із
затримкою на 49 хв. При огляді поїзда та вимірі температур
встановлено: t пов.+25, t букси+43. Після складання акту,
відправився поїзд №109 о 14.58 із загально затримкою
В приміщенні вокзалу, біля каси №5, виявлено підозрілий
сторонній пакет. Пасажирів та працівників евакуйовано. О Затримано поїзд №521 на
18.30 після огляду вибухонебезпечних пристроїв та
49 хв.
речовин не виявлено, роботу вокзалу відновлено.
Поїзд №6604 Подільськ – Помічна (ВЛ40у №1851) на 137
Поїзд №6604 затримано
км ПК5 травмував стороннього чоловіка, віком близько 50
на 23 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-1 Аварія

05.05.2019
22:47
19

05.05.2019
22:48
20

06.05.2019
08.10
21

06.05.2019
09.54
22

06.05.2019
15.15
23

06.05.2019
18.24
24

залізниця», ДН-1
Одеса, перегін
Кінецьпіль –
Первомайськ-наБузі
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Кам’янськеПасажирське
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка, ст.
Виска
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Решетилівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. ст. КиївДеміївський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Вільногірськ
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Великий Березний

років. Потерпілого госпіталізовано.

Поїзд №6044 П’ятихатки – Дніпро (ЕПЛ2Т №027)
відправився із загальною затримкою на 46 хв. через виклик
працівників поліції з причини неадекватної поведінки
стороннього чоловіка у стані алкогольного сп’яніння
(зривав стоп-кран у
вагоні №2702 на перегоні
Верхньодніпровськ – Кам’янське-Пасажирське, розбив
скло автоматичних дверей з лівої сторони, чіплявся до
пасажирів)
Поїзд №147 Київ – Одеса (ТЕП70 №0076) на вхідних
стрілках 997 км ПК5 травмував сторонню жінку Рогову
О.В., 1968 р.н. Відправився поїзд о 23.33 із затримкою
З повідомлення машиніста поїзда №16 Рахів – Харків на
291 км ПК10 знаходиться тіло сторонньої жінки без ознак
життя, зі слідами травмування рухомим складом
Поїзд №779 Суми – Київ (ЧС4 №190) на колії №1
смертельно травмував стороннього чоловіка (віком 30-40
років).
Поїзд №2818 (ВЛ11М6 №495) при відправленні з колії №2
спрацювали гальма. Оглядом працівника ВЧД виявлено
роз’єднані сторонніми особами гальмові рукава між 5 та 4
вагонами з хвоста поїзда.
Поїзд №6565 Сянки – Ужгород (ЕР2 №332) на колії №2
травмував стороннього чоловіка (віком близько 45 років),
який кинувся під поїзд.

1-0-0 Втручання
в діяльність
Стороннього чоловіка
затримано працівниками
поліції

Поїзд №6604 затримано
на 45 хв. По впливу
затримано поїзд №6405 на
47 хв.
По впливу затримано
поїзди: №141 на 22 хв.,
№16 на 17 хв., №6721 на 3
хв.

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія
По впливу затримано
поїзд №781 на 6 хв

О 16.20 поїзд відправлено
із затримкою на 1 год. 05
хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія
Поїзд №6565 затримано
на 13 хв.

06.05.2019,
19.30
25

06.05.2019
18.44
26

06.05.2019
20.10
27

07.05.2019
02.59
28

07.05.2019
14:15
29

07.05.2019
11:45
30

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

Під час прибуття господарського поїзда КМС-80 №8203
(2ТЕ-116 №1423) після «вікна», машиніст укладальника При падінні пальці лівої
УК-25/9-18 №720 виробничого підрозділу «Колійна
ноги потрапили на край
машинна станція» КМС-80 ст. Батуринська Бокун Едуард
головки рейки та були
Григорович, 1967 р.н., не дочекавшись повної зупинки
травмовані колісною
поїзда в районі низької платформи колії №1, при спробі
парою вагону. №2 м.
зійти з вагона на платформу, ліва нога потрапила між
Кривий Ріг
платформою та крайньою рейкою.
Регіональна філія Поїзд №6108 Маріуполь – Волноваха (ЕД2Т №0052 РПЧ-3 О 20.10 задимлення було
«Донецька
Лиман) зупинився на 1050 км ПК1 через несправність
усунено. Відправився
залізниця», ДН-2
складу та запросив допоміжний локомотив. О 19.16 надано
поїзд №6108 о 20.14 із
Лиман, перегін
допоміжний локомотив ВЛ-8 №902, ТЧМ Петров. Поїзд загальною затримкою на
Сартана – Асланове відправився з перегону о 19.35, прибув на ст. Асланове о
1 год. 59 хв. По впливу
19.40. О 19.41 машиніст Макаревіч виявив задимлення затримано поїзди: №7606
дерев’яного настилу на даху вагону №005206.
1 год. 20 хв., №84 на 17 хв
Регіональна філія Поїзд №721 Харків – Київ (HRCS2 №008) на 322 км ПК8 Поїзд №721 затримано на
«Південна
травмував стороннього чоловіка, віком близько 20 років,
30 хв. По впливу
залізниця», ДН-4
який кинувся під поїзд.
затримані поїзди: №6727
Полтава, перегін
на 57 хв., №370 на 30 хв.,
Шведська Могила –
№720 на 17 хв., №15 на 11
Полтава-Київська
хв.
Регіональна філія Поїзд №2831 (ВЛ-80 №1329) на 81 км ПК2. смертельно
«Південно-Західна травмував сторонню жінку
Поїзд №2831 затримано
залізниця», ДН-2
на 21 хв. По впливу
Козятин, перегін
затримано поїзд №2841 на
Чуднів-Волинський
10 хв.
– Печанівка
Регіональна філія Поїзд № 2844 (ВЛ80т, № 1402 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився
«Південно-Західна на 40 км ПК7 через виявлення сходження з рейок одного
залізниця», ДН-2
вагона № 50756857 (Росія, порожня цистерна, 13 з голови)
Постраждалі відсутні
Козятин, перегін
першим візком, обома колісними парами. О 14:45 надано
Біла-Церква –
наказ № 372 на виїзд відновного поїзда ст. Фастів. Габарит
Роток
по суміжній колії не порушено.
Регіональна філія Поїзд № 3163 (2ТЕ116 №735А/777Б ТЧ-1 Одеса«Одеська
Сортувальна) зупинився на 87 км ПК9 через застосування
Поїзд № 3163 затримано
залізниця», ДН-1
екстреного гальмування для попередження наїзду на
на 47 хв.
Одеса, перегін
сторонню жінку, яка йшла назустріч поїзду і не сходила з
Білгородколії

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 Незаконне
втручання

07.05.2019
19:18
31

07.05.2019
21:10
32

08.05.2019
02:05
33

08.05.2019
06:00

34

35

08.05.2019
07:43

Дністровський –
Кантемир
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса,, ст. Раухівка

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

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Рахни
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст.
Прибузька

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

Поїзд № 3818 (ВЛ80т №1394 ТЧ-3 Козятин) зупинився з
вимогою зміни локомотива через нагрівання кожуху
зубчатої передачі 4 колісно-моторного блоку з лівої
сторони веденої секції № 1 електровозу. Склад поїзда
закріплено, електровоз відчеплено. Зі ст. Раухівка надано
допоміжний локомотив ВЛ80т № 1405 (ТЧМ-4 Тимченко)
від поїзда № 2313. Відправився поїзд № 3818 о 21:20.
О 16:45 на головну колію парку Чередники прибув поїзд №
3015. О 21:10 оглядачі вагонів виявили протікання вантажу
– нафта сира (аварійна картка - № 315, №ООН 1267), 200 –
300 крапель/хв., у цистерні № 72787450 (Україна,
належності Одеська залізниця, ст. відправлення – Прилуки
Півд. зал., відправник - Прилуцький нафта – налив, ст.
призначення – Шостаківка Одеська зал., одержувач –
Кіровоградська нафтова компанія).
Поїзд № 12 Одеса – Львів (ЧС4 №146) на 1165 км ПК10
головної колії №ІІ між сигналами Н2 та М22 смертельно
травмував стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу. Відправився поїзд о 02:20.
При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3 №
5716 ТЧ-8 Миколаїв (складач поїздів Дорожен) з подавання
групи 8 вагонів (6 завантажених, 2 порожніх), вагонами
вперед, на під’їзну колію ПП ВКФ "ТАБ" (баланс
власника), на стрілочному переводі № 501 сталося
сходження 4 за напрямком руху вагону № 74811464
(Білорусь, вантаж - дизельне паливо) двома колісними
парами другого візка та 5 вагону № 73047219 (Білорусь,
вантаж - дизельне паливо) обома колісними парами
першого візка
Поїзд № 2120 (ВЛ80т №1946) на 730 км ПК2 головної колії
№ II смертельно травмував стороннього чоловіка.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. О 08:12

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

1-0-0 Інцидент
Затримано поїзд № 3818
на 2 год. 17 хв.

1-0-0 Інше

Затримки поїздів немає

1-0-1 Аварія
Поїзд № 12 затримано на
17 хв.
1-0-0 Аварія

Постраждалі відсутні

1-1-0 Аварія
Поїзд № 2120 затримано
на 29 хв.

О. Гончар

