Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 04.04.2019 по 11.04.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
7
0
5
Не з вини:
5
0
2
ВСЬОГО:
12
0
7
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
4
Не з вини:
1
0
1
ВСЬОГО:
3
0
5
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
0
0
Інше
1
1
0
ВСЬОГО:
2
1
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
18
11
3
- наїзди на сторонніх
14
11
3
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
4
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
9
0
0
ВСЬОГО:
27
11
3

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Травмовано

10

0

0

4

1

0

1

0

0

15

1

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав травму

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав травму

1-0-1 З вини

Автомобільний транспорт

04.04.2019
12:20

На проспекті Науки
у м. Харкові

04.04.2019
10:35

На вулиці Галицької
у м. ІваноФранківськ

05.04.2019
10:20

На вул. 20 років
Перемоги
у м. Сумах

05.04.2019
14:40

На вул. Литовського
у м. Рівне

1

2

3

4

Водій
легкового
автомобіля
ХОНДА-СІВІК,
не
впевнившись в безпечності маневру, рухаючись заднім
ходом допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14,
водій якого здійснював регулярні перевезення 1 пасажира
за міським маршрутом № 119 «Аеропорт – пр. Перемоги».
Водій автобуса І-Ван-А07А-22, здійснюючи перевезення 25
пасажирів за міським маршрутом № 25, допустив наїзд на
пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги по
пішохідному переходу
Водій автобуса Рута-22, здійснюючи перевезення 5
пасажирів за міським маршрутом № 1, не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим
автомобілем
Тойота-Корола,
що
була
припарковано на правому по ходу узбіччі
Водій автобуса Богдан-А09201, рухаючись без пасажирів з
ремонту до місця відстою транспортного засобу, здійснив
наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину

На 21 км автодороги
Р-57 Олешки – Гола
Пристань –
Скадовськ,
Голопристанський
район,
Херсонської області
08.04.2019
На 259 км
00:01
автодороги М-07
Київ – Ковель –
Ягодин
Рівненської області
09.04.2019 На проспекті Злуки
09:30
у м.Тернополі
06.04.2019
14:15

5

6

7

09.04.2019
13:00

На перехресті
вулиць Залаегерсег
та Університетська
у м. Херсоні

09.04.2019
19:16

На вул. 23 Серпня
у м. Харкові

10.04.2019
08:45

На проспекті
О. Поля
у м. Дніпрі

8

9

10

дороги по пішохідному переході
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «Лазурне –
Херсон», допустив наїзд на пішохода, який переходив
проїзну частину по пішохідному переходу

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Водій вантажного автомобіля Сканія-Р420, недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з вантажним автомобілем Вольво-ФН-420

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій вантажного автомобіля Вольво-ФШ-12, не
врахувавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення з
тролейбусом Шкода-14ТР, інв. № 94, водій якого
здійснював перевезення 19 пасажирів за міським
маршрутом № 5
Водій легкового автомобіля ІНФІНІТІ не врахувавши
дорожні обставини, допустив зіткнення з легковим
автомобілем ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ, внаслідок чого
останній допустив зіткнення з автобусом Рута-20 СПГ,
що зупинився перед перехрестям, водій якого здійснював
перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 49
«Авторинок – пл.. Дубінди – Річпорт»
Перебігаючи дорогу в невстановленому місці пішохід
зіткнувся з автобусом І-ВАН-А07А22 водій якого
здійснював регулярні перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 277е «пров. Балакірєва – Південний вокзал»
Водій вантажного автомобіля КрАЗ-24013, через відмову
гальмівної системи не впорався з керуванням та допустив
зіткнення з 9 легковими автомобілями Пежо-107,
Мітсубісі-Паждеро-Спорт, Рено-Логан, Тойота-Камрі,

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Пасажир легкового
автомобіля ШкодаФеліція отримала травми

1-0-1 Не з вини

11

12

10.04.2019
09:20

На вул.
Курнатовського
у м. Києві

10.04.2019
05:30

На вул. Князя
Володимира
Великого
у м. Дніпро
На вул. Шевченко
у м. Харкові

10.04.2019
13:20
13

Форд-Сієра, Тойта-Ленд-Круйзер-100, Шкода-Фабія, ДеуЛанос, Шкода-Феліція, Пежо-207 належать приватним
особам не ліцензовані та автобусами Мерседес-Бенц-411,
р/н АЕ 3345 НХ, водій якого здійснював перевезення
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «Покров –
Нікополь – Дніпро» та БАЗ-А079.23, водій якого
здійснював перевезення працівників мережі супермаркетів
«АТБ»»
Водій автобуса Атаман-А09306, здійснюючи перевезення
13 пасажирів за міським маршрутом № 555, здійснив наїзд
на пішохода який раптово вийшов на проїжджу частину
дороги у 5 метрах від пішохідного переходу
Водій автобуса Фольксваген-ЛТ-35, здійснюючи рух без
пасажирів до початку виїзду на міський маршрут не
впорався з керуванням, виїхав на тротуар та здійснив наїзд
на пішохода
Водій вантажного автомобіля ДАФ-105, здійснюючи заїзд
на АЗС для розвантаження палива, допустив наїзд на
бордюрний камінь та пошкодив зливний клапан. Через що
стався витік 7000 літрів бензину АІ-95. Загрози
забруднення навколишнього середовища не має.

Пішохід отримав травму
та був доставлений до
лікарні

1-0-1 З вини

Пішохід отримав травму
та був доставлений

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не
ліцензований

Після спроб надання
працівниками БШМД 143
першої медичної
допомоги була
констатована біологічна
смерть
Пасажир отримав травми

1-1-0
Надзвичайна
подія

Міський електричний транспорт

03.04.2019
15:40

На проспекті
Комаровавул.Василенка
(ЛШТ),
у м. Києві

Пішохід самовільно стрибнув з пішохідного мосту на
трамвай Електрон, водій якого здійснював перевезення 58
пасажирів за швидкісним трамвайним маршрутом № 1,
після чого його відкинуло на трамвайні колії.

07.04.2019
12:05

На Салтівському
шосе,
у м. Харкові

Під час здійснення перевезень 50 пасажирів за міським
маршрутом № 6 «602 мкр- Південній вокзал» при проїзді
стрілочного
переводу
трамвай
Tатра-Т3,

1

2

1-0-1 З вини

07.04.2019
18:15

На проспекті Героїв
Сталінграду
у м. Харкові

08.04.2019
22:10

На вул. Хоткевича
у м. Києві

3

4

зійшов з трамвайної колії через несправність стрілочного
переводу
Водій трамвая Татра-Т3, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 5, здійснив наїзд на
пішохода, який у стані алкогольного сп’яніння раптово
вийшов на проїжджу частину дороги у невстановленому
для цього місці
Водій трамвая Татра Т-3 №1, здійснюючи перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 22, не надав переваги
у русі та допустив зіткнення з трамваєм Татра Т-3SUCS №
2, інв. № 5608, що належить КП «Київпасатранс» (м. Київ),
водій якого здійснював перевезення 12 пасажирів за
міським маршрутом № 28

Пішохід отримав травму

1-0-1 Не з вини

3 пасажири трамвая
отримали травми

1-0-3 З вини

Залізничний транспорт

04.04.2019
02:30
1

04.04.2019
10.26
2

04.04.2019
12:30
3

4

04.04.2019

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Васильків1, ст. Запоріжжя-1
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Нижньодніпровськ
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Хлібодарівка
Регіональна філія

У поїзді №3592 (ВЛ8 №296) під час відправлення
неодноразово спрацювали автогальма. О 06.30 оглядом
працівників вагонного господарства у вагоні №60221801
(Україна, побудови 23.06.2010, ДР 23.05.2016 «471» ВЧД
Мудрьона, ТР1 24.03.2019 «4186» ВЧДЕ Батуpинська)
виявлено несправність повітророзподілювача.
Поїзд №105 Москва Курська – Кривий Ріг-Головний (ЧС2
№419 ТЧ-8 Дніпро) на 193 км колії №1. смертельно
травмував стороннього чоловіка.

О 07.10 поїзд №3592
відправлено із затримкою

1-0-0 Інцидент

Відправився поїзд о 10.50
із затримкою на 25 хв.

1-1-0 Аварія

Затримок поїздів немає

1-0-0 Незаконне
втручання в
діяльність

Затримок поїздів немає

1-0-0 Незаконне

На відстані 7 метрів від тупикової колії №13, робітниками
ТЧ-17 Волноваха, знайдено вибуховий пристрій (граната)

По доповіді ДСП в межах полоси відведення колії №9

«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Ясна Зоря
04.04.2019
Регіональна філія
18.51
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін
Олександрівка –
Вознесенськ
12:55

5

04.04.2019
20.05
6

7

05.04.2019
00.49

05.04.2019
01.50
8

05.04.2019
05.50
9

10

05.04.2019
07.16

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ
перегін Моршин –
Болехів
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми ст. Ков’яги
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп перегін
Сновськ – Низківка
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман перегін
Сартана – Маріуполь
Регіональна філія
«Придніпровська

(парна горловина), працівниками ВОХР, виявлено мішок
наповнений боєприпасами.
Поїзд № 6333 Знам’янка – Одеса (ЕР9п №336) на 1132 км
ПК4 застосував екстрене гальмування для попередження
наїзду на підлітка віком 14-16 років, який на сигнали не
реагував (по суміжній колії слідував вантажний поїзд).
Травмовано сторонню
Внаслідок удару підлітка відкинуло від колії, після чого він
особу
побіг до групи підлітків. Пом. наздогнав потерпілого, але
він від допомоги відмовився. У потерпілого порвана куртка
та штани, розірвана рана 5-7 см у місці сідниць
Поїзд №4652 (ЧМЕ3 №1721 ТЧ-1) зупинився та запросив
По впливу затримано
допоміжний локомотив через вихід з ладу водяного насоса.
поїзд №1 ІваноЗі ст. Долина надано допоміжний локомотив ЧМЕ3 №2934,
Франківськ –
ТЧМ-1 Турчин. Поїзд №4682 виведено на ст. Болехів о
Костянтинівка на 1 год. 26
20.55..
хв
Поїзд №2158 (ВЛ82 №075) зупинився за показанням Після зміни локомотивної
пристрою АСДК-Б «Тривога-1» у 19 рух.од., 2 вісь, права бригади поїзд відправлено
сторона,
вагон
№95696159
(Україна).
Оглядом із затримкою на 3 год. 45
підтверджено нагрів букси, вагон відчеплено.
хв.
Поїзд №3802 (2ТЕ116 №1242Б) зупинився на 83 км через
спрацювання гальм, відправився о 02.12. Зупинився на ст.
Затримка поїзда складає
Низківка о 02.33 через повторне спрацювання гальм.
більше 2 год.
Викликано представників ВЧД, ТЧ для контрольного
огляду.
За повідомленням ПД-16 на 1262 км ПК5 виявлено
Затримано поїзди: №7602
крадіжку матеріалів ВБК: накладка Р-65 (парна колія) –
на 1 год. 35 хв., №69 на 1
4 шт.; накладка Р-65 (непарна колія) – 2 шт. О 06.00 колії
год. 04 хв., №6117 на 52
закрито для руху поїздів. О 07.02 непарну та о 07.33 парну
хв., №3336 на 30 хв
колії відкрито.
Машиніст поїзда №2808 (ДЕ1 №19 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) на
Затримки поїздів не
152 км ПК6 застосував екстрене гальмування для
сталося

втручання в
діяльність

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Незаконне
втручання в
діяльність
1-1-0 Аварія
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12

13

14

15

залізниця», ДН-1
Дніпро перегін
Воскобійня –
Кам’янськеПасажирське
05.04.2019 Регіональна
філія
08.22
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1
Київ. ст. Тетерів
05.04.2019
Регіональна філія
11.03
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ перегін
Немішаєве – Буча

запобігання наїзду на сторонню особу. Наїзд попередити не
вдалося смертельно травмовано жінку похилого віку

Поїзд №6614 Тетерів – Київ (ЕР9Е №565) через
несправність
складу
відправився
з
допоміжним
Поїзд затримано
локомотивом ВЛ80 №120, (від поїзда №3074) із затримкою
на 01 год. 15 хв.
на 1 год. 15 хв
Машиніст поїзда №744 Львів – Київ (ЕКр1 №001) на 36 км
ПК4 застосував екстрене гальмування для запобігання
Затримка поїзда №744
наїзду на стороннього чоловіка з велосипедом, що
склала 21 хв. По впливу
переходив колію по пішохідному переходу в районі з.п. затримано поїзди: №46 на
Ворзель. Чоловіка не травмовано, лише пошкоджено
17 хв., №6614 на 13 хв
велосипед.
05.04.2019
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи локомотивом (ЧМЕ3 сталося сходження з рейок
14.30
«Одеська залізниця», №5619 ТЧ-2 Подільськ) з перестановки групи із 5 вагонів,
останнього вагона
ДН-1 Одеса ст.
вагонами вперед, на під’їзній колії ПрАТ «ВО Облпаливо»
№67859330 (Україна)
Роздільна І
(колія на балансі ПЧ-2), при з’єднанні з групою із 2 вагонів,
усіма колісними парами
05.04.2019
Регіональна філія
При осадженні групи із 24 вагонів локомотивом (ЧМЕ3
17.53
«Придніпровська
№3520 ТЧ-7) на колії №11 Північного парку, в районі СП
залізниця», ДН-1
№140, стався схід локомотива п’ятьма колісними парами.
Дніпро ст.
О 18.30 надано наказ на відправлення відновного поїзда
Павлоград-1
№10 ст. Синельникове I. Причини з’ясовуються
06.04.2019
Регіональна філія
По доповіді ДСП відсутня напруга в контактній мережі.
02:50
«Одеська залізниця», Під час огляду о 03:10 виявлено на колії № 3 Південного
ДН-1 Одеса, ст.
парку збито опору контактної мережі № 171 легковим
Чорноморськ-Порт автомобілем марки Рено, водій якого не впорався з
Затримки поїздів
керуванням, з’їхав з автодороги та збив зазначену опору з
немає.Травмовано водія
перекриттям руху на колії. Викликано бригаду ЕЧК-19
легкового автомобіля
Аккаржа. О 03:27 закрито для руху поїздів колії № 27, №
47, № 2, № 3. Оглядом встановлено, що ригельна опора
контактної мережі № 71 лежить на даху автомобіля. О

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
сходження
вагонів
1-0-0 Аварія
сходження
вагонів

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

06.04.2019
09:48
16

06.04.2019
12:15
17

06.04.2019
14:46
18

06.04.2019
17.45
19

06.04.2019
20:06
20

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Хмельницький –
Гречани
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Кабанне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Бердичів –
Михайленки.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя,182 км
ПК3 одноколійного
перегону
Єлизаветівка –
Трояни
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Трипілля – Озерний

04:30 викликано на місце події бригади ЕЧК-20 БілгородДністровський та ЕЧК-31 Усатове. Травмованого водія
доправлено машиною ДСНС до лікарні м. Чорноморськ.
Поїзд № 6353 Хмельницький – Шепетівка (М62 №1719) на
1124 км ПК2 смертельно травмував стороннього чоловіка.
Відправився о 10.03

Під час прибирання території працівниками товарної
контори біля колії № 5 виявлено сторонній предмет схожий на гранату. Після прибуття працівників поліції о
12:50 виявлено гранату. О 14:30 працівниками
піротехнічної служби гранату вивезено.
Поїзд № 1521 (ВЛ80к №093) на 31 км ПК4 смертельно
травмував стороннього чоловіка..

Сторонніми особами виявлено на узбіччі колії за 50 метрів
до вхідного сигналу «Н» ст. Трояни тіло стороннього
чоловіка без ознак життя. Повідомлено: поліцію, швидку
допомогу. По прибуттю працівники швидкої допомоги о
17.55 констатували ознаки травмування рухомим складом.

Поїзд № 11 Київ – Новоолексіївка (ЧС8 №13) зупинився на
44 км ПК5 через наїзд на сторонній предмет (автомобільну
покришку). Ст. Миронівка поїзд прослідував графіком.

1-1-0 Аварія
Затримка поїзда № 6353
на 5 хв.

Затримки поїздів немає

1-0-0 Незаконне
втручання в
діяльність
1-1-0 Аврія

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд №
1521 затримано на 20 хв.
Поїзд відправився о 15.00.
1-1-0 Аварія
Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримки поїздів немає

Затримки поїздів немає

1-0-0 Незаконне
втручання в
діяльність

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
06.04.2019
Регіональна філія
23.18
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Бориспіль –
Баришівка
07.04.2019
Регіональна філія
01:15
«Одеська залізниця»,
ДН-2
ім. Т. Шевченка,
ст. Христинівка
06.04.2019
19:34

21

22

23

07.04.2019
13:29

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ, ст.
Переддонбасівська

07.04.2019
15:32

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

24

25

За повідомленням машиніста локомотива (ЧМЕ3 № 6752)
біля сигналу М44 виявлено тіло стороннього чоловіка з
ознаками травмування рухомим складом (відрізана голова)
Поїзд № 126 Київ – Костянтинівка (ЧС4 №144, ТЧМ-9
Запорожець) на 25 км ПК7 смертельно травмував
стороннього чоловіка

На пульт-табло ДСП стрілочна секція № 7-9 сигналізує
зайнятість. О 01:40 ДС Бовкун оглядом колії виявив
сходження одного завантаженого вагона (Україна, вантаж –
кукурудза) усіма колісними парами на скидальному
гостряку СП № 9, що веде на під’їзну колію. Колія на
балансі ПЧ-5. Причина сходження вагона є порушення
вимог закріплення рухомого складу під час переміщення
вагонів на колії №2 за допомогою маневрової лебідки ТЛ8Б працівниками підприємства. Для ліквідації наслідків
сходження о 04.18 відправлено відновний поїзд ВП-5
Шевченко
Електропоїзд № 6484 Святогірськ – Куп’янськ-Вузловий
(ЕР9П
№335)
зупинився
через
пошкодження
струмоприймача та запросив допоміжний локомотив.
Допомога надана локомотивом ВЛ82М №042

Оператором при ДСП по 2 колії навпроти вокзалу виявлено
тіло сторонньої жінки похилого віку без ознак життя з
слідами травмування залізничним рухомим складом

1-1-0 Аварія
Затримки поїздів немає
1-1-0 Аварія
Затримка поїзда № 126
склала 33 хв. По впливу
затримано поїзд № 64
на 5 хв.
1-0-0 Аварія
сходження
вагонів
Затримки поїздів немає

Затримка поїзда склала 2
год. 05 хв. По впливу
затримано поїзди: №3341
на 1 год. 13 хв., №3343 на
1 год. 07 хв., №3348 на 1
год. 42 хв., №9302 на 12
хв..

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
Затримки поїздів немає

Нікополь
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст.
Запоріжжя-Вантажне
09.04.2019
Регіональна філія
00.10
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса ст.
Чорноморськ-Порт
08.04.2019
13.55

26

27

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів ст. Дубляни
Самбірські
09.04.2019
Регіональна філія
08.00
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон,
перегін Миколаїв –
Горохівка
09.04.2019
02.06

28

28

29

30

При виконанні маневрової роботи локомотивом (ЧМЕ3
№1851 ТЧ-3) з подачі групи із 7 навантажених цистерн
вагонами вперед на під’їзну колію, на відстані 100 метрів
від сигналу М16 в кривій ділянці під’їзної колії «Дорія»

допущено схід
локомотива першою за
рухом колісною парою.
Колія знаходиться на
балансі колієвласника

На регульованому переїзді 8 км з черговим працівником
(ПЧ-1 Одеса) водій вантажного автомобіля ДАФ при
справно працюючій переїзній звуковій та світловій
сигналізації з заборонним показанням виїхав на переїзд, де Травмованих та вини філії
при швидкості 7 км/год. сталося зіткнення з першим за
немає
напрямком руху вагоном маневрового складу (ЧМЕ3
№1573) під час осаджування 12 завантажених зерном
вагонів в напрямку під’їзної колії
Поїздом №8352 (ЧМЕ3 №3003, ТЧМ Карук) на колії №1
смертельно травмовано стороннього чоловіка
Затримки поїзда немає

За повідомленням монтера колії Кондратьєва на 220 км
ПК8 парної колії виявлено викрадення матеріалів ВБК:
накладки полімерні Р-65 – 2 шт., стикові болти – 13 шт. О
08.06 перегін закрито для руху поїздів. О 08:55 дозволено
рух з обмеженою швидкістю до 25 км/год. О 09:40 після
усунення несправності обмеження скасовано
09.04.2019
Регіональна філія
За повідомленням монтера колії Маяковського на 231 км
09.11
«Одеська залізниця», ПК9 виявлено викрадення матеріалів ВБК: накладки
ДН-4 Херсон,
шестиотворні Р65 – 2 шт.; стикові болти – 14 шт. О 09:13
перегін кол.п 230 км перегін закрито для руху поїздів. О 10:09 після усунення
– Миколаївнесправності рух відновлено
Вантажний
09.04.2019
Регіональна філія
Поїзд № 6805 Гребінка – Дарниця (ЕД9М №100)
08.10
«Придніпровська
відправився із затримкою на 33 хв. через викрадення

По впливу затримано
поїзд № 2262 на 49 хв.

По впливу затримано
поїзди: № 6721 на 1 год.
01 хв., № 6577 на 37 хв.
Поїзд № 6805 затримано
на 33 хв., по впливу

1-0-0 Аварія
сходження
вагонів
1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-1-0 Аварія

1-0-0 Незаконне
втручання в
діяльність

1-0-0 Незаконне
втручання
в діяльність

1-0-0 Незаконне
втручання в

залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Іларіонове –
Синельникове-2

31

09.04.2019
11.32

09.04.2019
13.30
32

09.04.2019
15.43
33

09.04.2019
22.20
34

35

10.04.2019
02.05

невідомими особами трансформаторної оливи із 3 вагонів затримано поїзди: № 6112
(№ 07706, № 2202, № 2201). Поїзд №2710 (ВЛ8 №410 ТЧ-1 на 1 год. 12 хв., № 6110 на
Н.Д.-Вузол) зупинився на 229 км ПК2 через збиття планки
56 хв., №826 на 15 хв.
нижнього габариту на 225 км. Оглядом ТЧМ виявлено в 43
вагоні № 53153516 (Україна) з правої сторони відірвану
розвантажувальну планку, що провисла, запросили
працівників ВЧД на ст. Синельникове-2. О 09.36 поїзд
№ 2710 відправився з перегону із загальною затримкою на
1 год. 26 хв. О 10:14 прибув на ст. Синельникове-2 для
огляду вагона працівниками ВЧД.
Регіональна філія
Поїзд № 6314 (Д1 № 774/738) зупинився на колії № 3 через Затримано поїзд № 6314
«Одеська залізниця», виявлення пожежі в секції № 738. Секцію відчеплено від
на 55 хв. По впливу
ДН-4 Херсон, ст.
складу поїзда. Для ліквідації пожежі задіяно 2 пожежні затримано поїзд № 2268
Новий Буг
автомобіля ДСНС. О 12:16 пожежу ліквідовано
на 35 хв.
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Комиш-Зоря перегін сигналізує
«Придніпровська
хибну зайнятість в непарному напрямку. Схема напрямку
По впливу затримано
залізниця», ДН-3
руху АБ за допомогою допоміжного режиму не
поїзд № 2474
Запоріжжя, перегін розвертається. Причина: сторонніми особами викрадено
на 1 год. 12 хв.
Комиш-Зоря – рзд
муфту УПМ-12 та пошкоджено кабель АБ на 2 км ПК2.
327 км.
Регіональна філія
Поїзд № 732 Запоріжжя – Київ (ЕКр1 № 002) смертельно
«Придніпровська
травмував стороннього чоловіка
Поїзд № 732 затримано на
залізниця», ДН-3
8 хв.
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-Вантажне
Регіональна філія
Поїзд № 6253 Тернопіль – Ходорів (ДР1А №180/215 РПЧ-2
«Львівська
Тернопіль) зупинився на 22 км ПК9 через несправність
залізниця», ДН-2
складу. О 23:00 вимога допоміжного. О 23:10 зі Затримано поїзд № 6253
Тернопіль, перегін ст. Тернопіль надано допоміжний локомотив ЧМЕ3
на 2 год. 29 хв.
Денисів-Купчинці – № 7350, О 00:34 поїзд № 6253 відправлено з допоміжним.
Козова
Регіональна філія
Поїзд № 2142 (ВЛ82м №52) зупинився з вимогою
По впливу затримано
«Придніпровська
контрольної проби гальм через відсутність гальмівного
поїзд № 2104 на 1 год.

діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Незаконне
втручання в
діяльність

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Незаконне
втручання в

залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Красний Шахтар –
Мусіївка

36

37

10.04.2019
02.00

ефекту. Поїзд № 2142 відправився о 13:46. На пульт-табло
ДСП ст. Мусіївка сигналізує хибна зайнятість перегону та
колій №1 ГП та № 2 ГП, втрата контролю положення
стрілки №121/123. О 02:14 перейдено на телефонні засоби
зв'язку. Причина: сторонніми особами на 62 км ПК3
викрадено кабелі СЦБ довжиною по 40 м., марки : СБПУ
24х2 – 1шт., СБПУ 16х1 – 2шт., СБПУ 12х1 – 1шт.
Поїзд № 4803 (ЧМЕ3 №2390) травмував сторонню жінку.
Потерпілу госпіталізовано до районної лікарні м. Ромни

10.04.2019
07.20

На регульованому переїзді без чергового 224 км ПК4
сталося зіткнення поїзда №4703 (ВЛ60ПК №1513) з
легковим автомобілем Chevrolet-Tavera, водій якого виїхав
на переїзд при справно працюючій переїзній сигналізації..
Вини філії немає. Автомобіль знаходиться в негабариті
відносно парної та непарної колій. Перегін закрито для
руху поїздів.
Поїзд №4805 (локомотив резервом, ЧМЕ3 №1238) на 9 км
ПК6 травмував стороннього чоловіка

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст. Ромни
10.04.2019
Регіональна філія
07.45
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка
перегін Плетений
Ташлик –
Новоукраїнка

38

10.04.2019
11.43
39

40

10.04.2019
13.56

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків перегін
ХарківБалашовський –
роз’їзд 8 км
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро перегін
Діївка – Горяїнове
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4

20 хв.

діяльність

1-0-1 Аварія
Травмована стороння
особа

Внаслідок зіткнення
смертельно травмовано
водія

1-1-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-1 Аварія
Затримки поїздів не
сталося

Поїзд №2018 (ВЛ82М №51 ТЧ-1 Н.Д–Вузол) на 184 км
ПК9 застосував екстрене гальмування для попередження
наїзду на тіло. смертельно травмованого стороннього
чоловіка, яке знаходилося у середині колії №2
На регульованому переїзді без чергового 49 км ПК4, при
справно працюючій світловій та звуковій сигналізації,
сталося зіткнення поїзда №62 Кишинів – Санкт-Петербург

Відправився поїзд о 12.35
із затримкою на 56 хв. По
впливу затримано поїзд
№120 на 10 хв.
Травмованих немає.
Затримка поїзда склала 20
хв

1-1-0 Аварія

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді
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Коростень
одноколійний
перегін Топорище –
Нова Борова
10.04.2019
Регіональна філія
15.20
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин. ст. Фастів-1
10.04.2019
13.40
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ перегін Нові
Безрадичі –
ТрипілляДніпровське

(М62 №962б) з легковим автомобілем Рено

За повідомленням працівників колії
на 1 км ПК10
транзитної вітки за 6 метрів від колії виявлено сторонній
предмет – мінометна міна часів ВВВ.

Колію закрито для руху
поїздів. З 16.00 колію
відкрито для руху з
обмеженням швидкості
руху до 25 км/год.

Поїзд №2475 (ВЛ80 №121) зупинився на 30 км за
Після відчепки вагона
показанням пристрою КТСМ «Тривога 2» у 34 рух. од., 3
поїзд готовий до
вісь, ліва сторона, вагон №67191312 (Україна). Оглядом
відправлення о 18.25.
ТЧМ виявлено нагрів букси та заявлено працівників ВЧД
Поїзд №2475 відправився
на ст. Трипілля-Дніпровське. Поїзд прибув о 14.27.
після пропуску поїзда
Оглядом ОРВ виявлено робочий нагрів, поїзд відправлено.
№789 о 18.48 із загальною
О 15.22 на перегоні Расава – Кагарлик повторно
затримкою на 4 год. 13 хв.
зафіксовано сигнальне показання «Тривога 2», у тому ж
По впливу затримано
вагоні. Після огляду ТЧМ о 15.35 заявлено відчеплення
поїзд №738 на 30 хв
вагона на ст. Кагарлик, прибув о 16.09.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

1-0-0 Інше

1-0-0 Інцидент

