Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 03.01.2019 по 10.01.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
10
2
14
Не з вини:
11
1
7
ВСЬОГО:
21
3
21
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
2
0
1
ВСЬОГО:
2
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
3
3
13
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
3
3
13
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
11
5
5
- наїзди на
10
5
5
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.

Інциденти
ВСЬОГО:
Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

1

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

01.01.2019
08:20

На вул. Петрівського,
у м.
Кропивницькому

02.01.2019
17:55

На пр-ті. Курський, у
м. Суми

02.01.2019
13:00

На а/д М-06 Київ-Чоп,
поблизу села Козьова,

2

3

15
0
0
25
5
5
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
4

0

0

2

0

2

0
6

0
0

0
2

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Чері-Амулет-A15 недотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з
автобусом МАЗ-103486, водій якого здійснював перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом № 111
Водій легкового автомобіля Деу-Сенс не вибрав безпечної
швидкості руху, допустив зіткнення з: автобусом РУТА-25,
водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 51 «Піщане-Прокоф’єва»; легковим
автомобілем Хюндай-Туксон; тролейбусом БОГДАН-А70117, водій якого здійснював перевезення 50 пасажирів за
міським маршрутом № 7 «Центроліт-Школа № 26»;
легковим автомобілем Фольксваген-Джетта; після чого
відбулося зіткнення автомобіля Фольксваген-Джетта та
легковим автомобілем ВАЗ-21101
Водій автобуса Сетра, здійснюючи нерегулярні перевезення
пасажирів, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля
Фольцваген
Джетта отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не
ліцензований

4

03.01.2019
10:20

03.01.2019
13:50
5

03.01.2019
18:35
6

03.01.2019
14:50
7

8

9

10

Сколівського району,
Львівської області
На вул. Мукачівській,
у м. Свалява,
Закарпатської
області
На а/д Н-09
Мукачево-РогатинБібрка-Львів, поблизу
села Шпильчина,
Перемишлянського
району,
Львівської області
На автодорозі Р-20
Снятин – Тязів
у с. Клубівці,
Івано-Франківської
області
На майдані
Незалежності
у м. Рівному

04.01.2019
12:50

На вул. Сумський
шлях у с. Підвірки
Харківської області

04.01.2019
10:20

На 378 км автодороги
М-18 Харків –
Сімферополь
Запорізької області
На 79 км автодороги
Н-18 Івано-

04.01.2019
16:00

керуванням та з їхав у лівий походу руху кювет
Водій автобуса ПАЗ-4234, здійснюючи перевезення 15 Пасажир автобуса
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом № 459 отримав травми
«Мукачево - Свалява», не впорався з керуванням, з’їхав у
кювет, де допустив наїзд на електричну опору
Водій легкового автомобіля недотримався безпечної
2 пасажири
швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де
автобуса
допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій якого отримали травми
здійснював
перевезення
15
пасажирів
за
внутрішньообласним маршрутом «Львів – Бібірка Перемишляни», внаслідок зіткнення автобус з їхав на праве
узбіччя, де перекинувся на правий бік
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з
Постраждалі
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
відсутні
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-1120, водій якого
здійснював перевезення 8 пасажирів за маршрутом «ІваноФранківськ – Яківка»
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-508Д,
здійснюючи
Постраждалі
перевезення 9 пасажирів за міським маршрутом № 43,
відсутні
недотримався безпечного інтервалу руху та допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 66
Водій автобуса І-Ван-А07А-30, здійснюючи перевезення 20
Постраждалі
пасажирів за приміським маршрутом № 1152, недотримався
відсутні
безпечної дистанції руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем Деу-Нексія
Водій автобуса Фольксваген-LT-35, не вибрав безпечної
Постраждалі
швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав за межі
відсутні
проїзної частини де допустив перекидання автобуса
Водій вантажного автомобіля Рено-Магнум не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив

Водій та 1
пасажир

1-0-1 З вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-2-2 З вини

Франківськ – Бучач –
Тернопіль
Тернопільська
область

зіткнення з легковим автомобілем Кіа-Спортедж

02.01.2019
19:30

На вул. Степана
Бендери у м. Рівному

05.01.2019
11:50

На вул. Покровській,
у м. Житомирі

05.01.2019
13:55

На пр. Центральний,
у м. Миколаєві

05.01.2019
13:47

На вул Городицькій,
85,
у м. Львові

06.01.2019

На 454 км +900 м,

Водій автобуса БАЗ-А079, що належить приватній особі, не
ліцензований, рухаючись без пасажирів для власних потреб,
здійснив наїзд на двох пішоходів, які раптово вийшли на
проїжджу частину дороги у невстановленому для цього
місці
Водій автобуса МАЗ-206, здійснюючи перевезення 20 Пішохід отримав
пасажирів за міським маршрутом № 53 «Крошня – Вокзал травми
Крошня», недотримався безпечної швидкості руху, не
врахував дорожньої обстановки на регульованому
пішохідному переході допустив наїзд на пішохода
Водій автобуса РУТА-19, р/н ВЕ8902АА, що належить Пішохід отримав
ПП «ІВА» (Миколаївська обл.), здійснюючи перевезення 10
травми
пасажирів за міським маршрутом № 15, допустив наїзд на
пішохода, який зненацька вибіг на проїжджу частину дороги
в невстановленому для переходу місці зліва направо
відносно руху автобуса
Водій автобуса Богдан-А-221.12, здійснюючи перевезення Пасажир автобуса
55 пасажирів за міським маршрутом «31-Зал.Вокзал –
БАЗ-А079.14
Галицьке Перехрестя», недотримався безпечної швидкості отримав травми
руху, не врахував дорожньої обстановки та погодних умов,
допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14, водій якого
здійснював перевезення 25 пасажирів за міським маршрутом
«51-ТЦ Вікторія Гарденс – Галицьке Перехрестя», зупинився
на забороняючий сигнал світлофора
Водій легкового автомобіля Форд-Фієста недотримався
1 пасажир

11

12

13

14

15

легкового
автомобіля
загинули на місці
пригоди ще 2
пасажири
легкового
автомобіля
отримали травми
2 пішохода від
отриманих травм
загинули на місці
пригоди

1-2-0 Не
ліцензований

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-1-13 Не

13:00

автодороги М-06
«Київ – Чоп»,
Львівської області

06.01.2019
22:40

В с. Катеринівка,
на автодорозі
«Городище – Рівне Старокостянтинів»,
Рівненської області

08.01.2019
08:15

На перехресті вул.
Іллінська та вул.
Робітнича,
у м. Суми

09.01.2019
07:30

Вул. Генерала
Наумова
у м. Києві

09.01.2019
15:25

На 40 км + 400 м,
автодороги
«Кам’янкаДніпровська –
Каховка»
Херсонської області

16

17

18

19

безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, автомобіля Фордде
допустив
зіткнення
з
вантажопасажирським Фієста загинув на
автомобілем Форд-Транзит
місці пригоди,
водій автомобіля
Форд-Фієста, 1
його пасажир та
водій автомобіля
Форд-Транзит і 9
його пасажирів
отримали травми
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос недотримався
1 пасажир
безпечної швидкості руху, внаслідок бокового заносу виїхав
легкового
на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з
автомобіля
автобусом БАЗ-А079, водій якого здійснював перевезення загинув, а водій
пасажирів за маршрутом "Рівне-Зарічне"
легкового
автомобіля
травмований
Водій легкового автомобіля Шкода-Фабія під час виїзду з
Постраждалі
другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив
відсутні
зіткнення з автобусом РУТА-25, водій якого здійснював
перевезення 18 пасажирів за міським маршрутом №15
«СНАУ - Коледж СНАУ»
Під час переходу по нерегульованому пішохідному переходу Пішохід отримав
пішохід не переконався в безпечності (йшов у навушниках,
травми
опустивши голову), допустив зіткнення з задньою частиною
автобуса БОГДАН-А-092.01, водій якого здійснював
перевезення 18 пасажирів за міським маршрутом № 437
Водій автобуса БАЗ-А-079.19, здійснюючи перевезення 15 Водій автобуса та
пасажирів за міжобласним маршрутом «Одеса – Енергодар», 2 його пасажири
недотримався безпечної швидкості руху та допустив наїзд на отримали травми
перешкоду (дерево)

ліцензований

1-1-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-3 З вини

06.01.2019
17:30
20

21

09.01.2019
15:30

09.01.2019
08:50
22

10.01.2019
08:00
23

10.01.2019
10:40

На 53 км + 800 м,
автодороги Р-26,
в с. Новостав,
Шумського р-ну.,
Тернопільської
області
На перехресті
вулиць Леся Сердюка
та Метробудівників
у м. Харкові
На перехресті вулиць
Гоголя та
Пашутінської,
у м.
Кропивницькому
На 68 км автодороги
М-14 «Одеса Мелітополь»,
Миколаївської
області
На 13 км, автодороги
«Суми - Полтава»,
Сумської області

24

Водій легкового автомобіля БМВ-525 не вибрав безпечної
швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив
зіткнення
з
автобусом
Meрседес-Бенц,
водій якого рухався без пасажирів за маршрутом
«Кременець - Хмельницький»

Водій автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Водій легкового автомобіля Шкода-Фабіа не надав переваги
у русі допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14 водій
якого здійснював перевезення 11 пасажирів за міським
маршрутом № 41-е «ст. м. героїв Праці – вул. Наталії Ужвій»
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Поло не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом
БАЗ-2215СПГ, водій якого здійснював перевезення 14
пасажирів за міським маршрутом № 8

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій
автобуса
Мітсубіші-Престиж,
здійснюючи
перевезення 27 пасажирів за міжобласним маршрутом
«Одеса – Херсон», недотримався безпечної швидкості руху
та допустив перекидання автобуса на лівий бік

6 пасажирів
автобуса
отримали травми

1-0-6 З вини

Водій автобуса Атаман-А09304, здійснюючи перевезення 18
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «Суми –
Краснопілля», недотримався безпечної швидкості руху, не
впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним
автомобілем Мерседес-Бенц, що рухався у попутному
напрямку. Після чого автомобіль Мерседес-Бенц зіткнувся з
автомобілем Субару-Форестер, який виїхав на смугу
зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ2109.

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового

1-0-1 Не з вини

Міський електричний транспорт
1

04.01.2019

На проспекті

Водій легкового автомобіля Тойота-Камрі, перебуваючи у

19:30

05.01.2019
11:15
2

1

03.01.2019
09:20

03.01.2019
11:17
2

3

04.01.2019
09:23

04.01.2019
10:15
4

Ювілейному
у м. Харкові

стані алкогольного сп’яніння, недотримався безпечної
дистанції та швидкості руху і допустив зіткнення з
тролейбусом ЛАЗ-Е301Д1, водій якого здійснював
перевезення 40 пасажирів за міським маршрутом № 35
На пр-т Курський, 12, Водій
легкового автомобіля ВАЗ-219010 під час
у м. Суми
перестроювання, не надав перевагу у русі тролейбусу ЗиУ-9,
випуску, інв. № 274, який рухався по суміжній смузі та
допустив з ним зіткнення. Тролейбус здійснював
перевезення 40 пасажирів за маршрутом № 7 «ЦентролітШкола № 26»
Залізничний транспорт
Регіональна філія
За повідомленням працівників під’їзної колії між коліями
«Донецька залізниця», №21 та №24 вантажного району станції виявлено предмет,
ДН-2 Лиман.
схожий на бойовий снаряд. Доповнення: О 15.25 снаряд
ст. Покровськ.
вивезено працівниками ДСНС
Регіональна філія
Поїзд №1635 (ВЛ80т №1834 ТЧ-7 Знам'янка, 4587 т
«Одеська залізниця», зупинився на 162 км ПК8 через несправність локомотива
ДН-2 ім. Т. Шевченко. (неузгодженість роботи групового перемикача ЕКГ-8Ж,
перегін Городище –
кидки струму до 950А з послідуючим спрацюванням захисту
Корсунь.
ГВ на відомій секції №2). Об 11.53 поїзд повернуто на ст.
Городище о 13.24 машиніст запросив допоміжний
локомотив. Після зміни локомотива на ВЛ80т №1448, ТЧМ7, поїзд відправився о 15.27
Регіональна філія
Поїзд № 6018 Фастів – Київ (ЕР9М №650) відправився із
«Південно-Західна
загальною затримкою на 1 год. 05 хв., з них: +57 хв. –
залізниця», ДН-2
відсутність складу, + 8 хв. – пропуск поїзда №748.
Козятин. ст. Фастів-1
Регіональна філія
Поїзд № 6545 Сянки – Мукачево (ЕР2 №349, в складі 4
«Львівська
вагонів) зупинився на 225 км ПК5 через відсутність напруги
залізниця», ДН-5
в контактній мережі. О 10.26 повідомлено бригаду
Ужгород перегін
ЕЧК-19 Великий Березний. О 10.46 бригада ЕЧК-19 прибула
Великий Березний –
на місце події. Причина - перепал контактного проводу
Дубриничі
поїздом № 6545 на 225 км ПК5. Об 11.52 прибула бригада

автомобіля
отримав травму
Без потерпілих

Затримки поїздів
немає

1-0-0 Не з вини

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

Затримка поїзда
на 04 год. 10 хв.
По впливу
затримано поїзд
№2819 на
2 год. 28 хв.
1-0-0 Інцидент
Затримка поїзда
на 01 год. 05 хв.
Затримка поїзда
на 01 год. 38 хв.
По впливу
затримано поїзд
№6520 на 1 год.
37 хв

1-0-0 Інцидент

04.01.2019
16:45

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

04.01.2019
18:30

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса перегін
Одеса-Пересип –
Одеса-Сортувальна

04.01.2019
18:25

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

04.01.2019
22:05

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів ст. Львів.

04.01.2019
21:59

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка
перегін Зелена –
Щаслива
Регіональна філія

5

6

7

8

9

10

05.01.2019

ЕЧК-20 Ужгород. О 12.00 відновлено габарит контактної
мережі. Відправився поїзд з допоміжним локомотивом
(ЧМЕ3 №3952)
За повідомленням машиніста маневрового локомотива
ЧМЕ3 №7456 при подаванні групи з 6 вагонів, локомотивом
вперед, на під’їзну колію (колія балансі залізниці), на
Постраждалі
технологічному переїзді допущено ДТП з легковим
відсутні
автомобілем Хонда-Сівік, водій якого в’їхав у бік
локомотива
Поїзд №3702 (2ЕЛ5 №007) на 1304 км ПК3 застосував
екстрене гальмування для попередження наїзду на сторонню
Травмовано
особу. Наїзд попередити не вдалось – травмовано сторонню особу.
стороннього чоловіка віком приблизно 30-40 років. Затримка поїзда
Потерпілого з травмою голови доставлено до місцевої
склала 50 хв
лікарні.
Засилочний поїзд №7656 Фастів –Київ-Волинський (ЕД9м
Затримка поїзда
№07, під поїзд №6706/6705 Київ-Волинський – Миронівка)
на 02 год. 27 хв.
відправленням згідно графіка о 16.25 поданий із депо о
По впливу
17.46, з вимогою
допоміжного локомотива через
затримано поїзд
несправність електропоїзда. О 18.20 надано допоміжний
№6706/6705 на 2
локомотив ВЛ80 №163. Поїзд готовий до відправлення о
год. 10 хв.
18.41. Після пропуску поїзда №772, відправився о 18.52
Поїзд № 6175 Львів – Моршин (ЕПЛ2т №012) відправився із
затримкою на 45 хв. через розмін електропоїздів по причині
Постраждалі
пошкодження складу поїзда ЕР2 №1005 (крадіжка
відсутні
невідомими особами двох кабелів низьковольтного
з’єднання) на території РПЧ-1.
Поїзд №2283 (ВЛ80т №1803) зупинився на 379 км ПК8 через Затримка поїзда
спрацювання автогальм. Оглядом локомотивною бригадою у склала 49 хв. По
13 вагоні №94720513 перекритий кран гальмівної магістралі впливу затримано
та сліди на снігу 2 невідомих осіб, що йшли від вагона у поїзди: №63 на 21
напрямку автодороги..
хв., №84 на 10 хв.
Поїзд №9703 (ВЛ82м №037) зупинився на 199 км через Затримка поїзда

1-0-0 ДТП на
залізничних
переїздах та
поза ними
1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

05:58

05.01.2019
19:57
11

12

13

14

05.01.2019
23:37

06.01.2019
10:17

06.01.2019
10:39

06.01.2019
13:21
15

06.01.2019
14:50
16

17

06.01.2019
15:52

«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава. перегін
Ліщинівка – Кобеляки
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка,ст. Гречани

спрацювання гальм. Оглядом складу поїзда локомотивною
бригадою разом із працівниками ВОХР виявлено сліди
розкрадання вантажу з вагонів (вантаж чавун).
Поїзд №6359 Жмеринка – Гречани (ЕР9 №547) на станції
смертельно травмував стороннього чоловіка. Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу.

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Головна.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса,
ст. Буялик
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Біляївка – Лихачове
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Жмеринка –
Ярошенка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Бровари
– блок-пост 837 км.
Регіональна філія
«Південно-Західна

Поїзд № 763 Київ – Одеса (ЧС4 №047 ТЧ-1 Київ) на 1507 км
ПК4 непарної колії травмував сторонню жінку
Під час огляду колії виявлено відсутність двох стикових
шестиотворних накладок Р65 та шести стикових болтів у
зборі в стику розрядних ланок біля вхідного світлофора НД
на 1259 км ПК1 колії №ІІ, викрадених невідомими особами
Поїздом №140 Дніпро – Лисичанськ (ЧС7 №139) в районі
зупиночної платформи 872 км смертельно травмовано
сторонню жінку.
Поїздом №2921 (2ЕЛ5 №004) на 1133 км ПК8 смертельно
травмовано стороннього чоловіка.

Поїздом №2117 (ВЛ80к №536) на 831 км ПК2 смертельно
травмовано стороннього чоловіка.

Поїздом №3080 (ВЛ80к №481) травмовано сторонню жінку.
Потерпілу госпіталізовано

склала 45 хв.
Затримка поїзда
склала 21 хв. По
впливу затримано
поїзд № 6330 на
22 хв.
Затримка поїзда
склала 8 хв.

Затримано поїзд
№ 1200 на 50 хв.
Затримка поїзда
склала
1 год. 05 хв.
Поїзд затримано
на 24 хв. По
впливу затримано
поїзд №223 на 30
хв.

1-1-0 Аварія

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

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія
Поїзд затримано
на 21 хв.
Поїзд затримано
на 24 хв.

1-0-1 Аварія

06.01.2019
21:21

18

06.01.2019
22:48

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

07.01.2019
02:08

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Світлодолинське –
Федорівка

07.01.2019
05:54

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-2
Регіональна філія

19

20

21

22

залізниця», ДН-1
Київ, ст. Буча
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Антонівка – Рафалівка

07.01.2019

Поїзд №6393 Сарни – Ковель (Д-1 №581/3 РПЧ-3 Здолбунів,
з тепловозом М62 №1365) відправився із ст. Сарни о 20.29 з
запізненням на 11 хв. через очікування прибуття поїзда
Поїзд затримано
№142, зупинився на 347 км ПК5, з.п. Желуцьк. Після огляду
на 2 год. 21 хв.
складу поїзда машиніст заявив, що поїзд може слідувати до
По впливу
ст. Рафалівка із швидкістю не більше 10 км/год. через
затримано поїзд
заклинювання четвертої колісної пари у вагоні №731-4,
№141 на 35 хв.
відправився о 21.42. На ст. Рафалівка поїзд прибув о 22.58.
Після відчеплення вагона №731-4, відправився поїзд №6393
о 23.49
Поїзд №372 Львів – Могилів (М62 №1603 ТЧ-1 Львів)
зупинився за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 1», 4
вісь, права сторона, в тепловозі. Відправився о 23.15 із
Поїзд затримано
затримкою на 32 хв. з вимогою розміну тепловоза по ст.
на 01 год. 21 хв.
Сарни. О 23.55 поїзд прибув на ст. Сарни. Після розміну,
відправився поїзд №372 з тепловозом 2М62 №208/235 в
00.40 з загальною затримкою на 1 год. 21 хв.
Поїзд №2347 (ТЕ33АС №2013 ТЧ-3, вага 3728 т) зупинився Затримка поїзда
на 120 км ПК10 через несправність локомотиву, не вистачає на 1 год. 18 хв. По
потужності (не може взяти з місця у зв’язку з погодними впливу затримано
умовами, сніг з дощем) та о 02.18 запросив допоміжний
поїзди: №95
локомотив. Зі ст. Федорівка о 02.43 надано допоміжний
Маріуполь –
локомотив 2ТЕ116 №1515,. Відправився поїзд №2347 з Бахмут на 1 год.
допоміжним о 03.15
25 хв., №2349 на
20 хв.
При виконанні маневрової роботи на колії №12 допущено
сходження вагон (Україна, платформа фітингова, вантаж –
порожній контейнер) – другою колісною парою за Схід вагона з колії
напрямком руху. О 06.13 надано наказ № 10 на виїзд
відновного поїзда ВП-7 ст. Запоріжжя.
Поїзд №6353 Здолбунів – Ковель (ЕР9п №333) на 227 км Затримка поїзда

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

1-0-1 Аварія

08:56

07.01.2019
21:38
23

08.01.2019
04:50
24

08.01.2019
04:13
25

09.01.2019
03:15
26

09.01.2019
01:21
27

28

10.01.2019
01:15

«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне перегін
Здолбунів – Рівне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень ст.
Яблунець
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне перегін
Радивилів – Рудня
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків ст.
Безпалівка
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ.
перегін Межиріччя –
Карапчів.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль перегін
Підволочиськ –
Максимівка.
Регіональна філія
«Придніпровська

ПК4 застосував екстрене гальмування для попередження
наїзду на людину. Наїзд попередити не вдалось –
травмовано стороннього чоловіка. Потерпілого каретою
швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні.
Поїздом №43 Київ – Івано-Франківськ (ЧС8 №025)
смертельно травмовано стороннього чоловіка.

склала 19 хв

Затримка поїзда
склала 27 хв. По
впливу затримано
поїзд № 706
на 20 хв.
Почаївська. Поїзд №30 Ужгород – Київ (ЧС8 №082) на 69 км Затримано поїзди:
ПК5 застосував екстрене гальмування в зв’язку із зламом №30 на 1 год. 12
правої рейки.
хв., №46 на 1 год.
01 хв., №6384 на
44 хв.
Поїзд №100 Запоріжжя – Мінськ (ЧС7 № 287) запросив
допоміжний локомотив через несправність електровоза. З Загальна затримка
тепловозом ЧМЕ3 № 2957, відправився із затримкою на 34
поїзда
хв. По ст. Мерефа проведено розмін електровозів
1 год. 34 хв.
на ЧС7 №185
Поїздом №4302 (ЧМЕ3т №7369) на нерегульованому
Травмовано 2
переїзді 15 км (обладнано дорожніми знаками) допущено особи. Затримки
зіткнення з автомобілем Мерседес (мікроавтобус)
поїздів немає

Поїзд №81 Київ – Ужгород (ЧС8 №078) зупинився на 1294
км ПК8 через злам струмоприймача з вимогою працівників
ЕЧК для ув’язки струмоприймача. О 01.47 непарну колію
перегону закрито для руху поїздів. О 02.57 струмоприймач
ув’язано, напругу до контактної мережі подано. Поїзд
відправився після відкачування автогальм о 03.20
Поїзд №1601 (ВЛ82М №046 ТЧ-2 Кривий Ріг, ТЧ-15
Куп'янськ) зупинився на 136 км ПК7 через несправність

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-2 ДТП на
залізничному
переїзді

Затримка поїзда
склала
2 год. 13 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда
на 02 год. 54 хв.

1-0-0 Інцидент

залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Гейківка – Висунь

29

10.01.2019,
03:35

09.01.2019
20:33
30

10.01.2019
08.57
31

10.01.2019
10.18
32

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Миколаєве
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Біла
Церква
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Кушугум –
Запоріжжя-1
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка

локомотива
(перемерзання
секції
з
падінням
По впливу
струмоприймача). О 01.30 машиніст запросив допоміжний затримано поїзди:
локомотив. Зі ст. Висунь надано допоміжний локомотив №1615 на 1 год.
(ВЛ8 №225 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) від поїзда №2719. Відправився 20 хв., №2715 на 2
поїзд №1601 з допоміжним локомотивом о 04.09
год. 20 хв.
Поїзд №2710 (ВЛ80т №1841) зупинився на станції через
Затримка поїзда
несправність локомотива, з вимогою допоміжного. Надано
№2710 складає
допоміжний локомотив ВЛ80с №567 від поїзда №2712.
більше 2 годин
Поїзд №88 Ковель – Новоолексіївка (ВЛ80 №1413)
зупинився на станції через виклик працівників поліції до
другого вагону для висадки пасажира, який перебував у
стані алкогольного сп’яніння. Відправився поїзд о 21.05
Машиніст поїзда № 6802 Енергодар – Запоріжжя-1 (ЧС2
№456) на 1113 км ПК1 застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на особу. Наїзд попередити не вдалося –
травмовано стороннього чоловіка
Перегін Комарівці – Сербинівці. Поїзд №2804 (ВЛ80К
№201) зупинився на 1159 км ПК8 через спрацювання гальм.
Оглядом ТЧМ у вагоні (Україна) виявлено вирваний
кінцевий кран. Об 11.27 поїзд відправився з перегону. Об
11.55 прибув на ст. Сербинівці для заміни кінцевого крана
працівниками ВЧД. О 13.18 готовий до відправлення. О
13.36 після пропуску поїзда №72

Затримка поїзда
на 32 хв. По
впливу затримано
поїзд №86 на 05
хв.
Затримка поїзда
склала 22 хв. По
впливу затримано
поїзд №4702 на 15
хв.
По впливу
затримано поїзди:
№137 на 26 хв.,
№6360 на 23 хв.,
№111 на 22 хв.
Випадок
розслідується

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

