Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 04.07.2019 по 11.07.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
8
Не з вини:
3
0
16
ВСЬОГО:
7
0
24
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
0
0
0
ВСЬОГО:
0
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
2
4
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
4
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
16
10
2
- наїзди на сторонніх
12
10
2
осіб
- пожежі
1
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
11
0
0
ВСЬОГО:
27
10
2
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
15
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
2
0
1
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

1

0

0

18

0

1

+13
0№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт

05.07.2019
13:40
1

06.07.2019
08:48
2

3

05.07.2019
19:28

07.07.2019
08:00
4

07.07.2019
22:55
5

6

07.07.2019
07:00

На проспекті
Гагаріна,
у м. Харкові

Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 10
Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 304-е «станція Рогань
– майдан Сергіївський», недотримався безпечного бокового
інтервалу руху допустив зіткнення з легковим автомобілем
ФІАТ-Браво
На 212 км
Водій легкового автомобіля Тойота-Камрі під час Водій та пасажир автобуса
автодороги «Кіптівиконання маневру обгону не дотримався безпечної
отримали травми
Глухів - Бачівськ»,
швидкості руху та допустив попутне зіткнення з автобусом
Сумської області
БАЗ-А-079.23, водій якого здійснював перевезення 4
пасажирів для власних потреб. Внаслідок зіткнення
автобус з’їхав у правий по ходу руху кювет, де
перевернувся
На 21 км. автодороги Водій мопеда не обрав безпечної швидкості руху та
Водій монеда від
«Київ-Десна»,
бокового інтервалу руху, допустив падіння під задні колеса отриманих травм загинула
у с. Хотянівка,
напівпричіпу вантажного автомобіля ДAФ-TE-105XF,
на місці пригоди
Київської області
неліцензований, що рухався в попутному напрямку
На 247 км
Водій легкового автомобіля Таврія, виїжджаючи на головну
2 водії легкових
автодороги М-05 дорогу, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
автомобілів отримали
«Київ – Одеса», , вантажним автомобілем ДАФ-95, ліцензований, легковим
травми
Кіровоградської автомобілем Ауді
області
На 531 км
Водій
вантажного
автомобіля
Вольво-ФН-49460,
Водій та 2 пасажира
автодороги М-06 здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги у русі та автобуса отримали травми
Київ – Чоп
допустив зіткнення з автобусом Сетра-315, водій якого різних ступенів тяжкості
Львівської області здійснював перевезення 15 пасажирів за нерегулярним
маршрутом Київ – Львів, після чого вантажний автомобіль
Вольво-ФН-49460 продовжив рух та допустив зіткнення з
вантажним автомобілем ДАФ,
На автобані у
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-0350,
здійснюючи
4 пасажира автобуса
напрямку Вроцлава перевезення 40 пасажирів за регулярним маршрутом Київ
отримали травми

1-0-0 З вини

1-0-2 Не з вини

1-1-0
Неліцензований
1-0-2 Не з вини

1-0-3 З вини

1-0-4 З вини

08.07.2019
22:30
7

08.07.2019
14:10
8

10.07.2019
14:20
9

біля
м. Ополе
Республіка Польща
На 384 км
автодороги М-05
Київ – Одеса
Одеська область

(Україна) - Берлін (Німеччина) не впорався з керуванням,
виїхав за межі проїжджої частини дороги та з’їхав у кювет
де перекинувся на правий бік
Водій вантажного автомобіля МАН-19.422, (зерновоз), що
належить приватній особі, не ліцензований, здійснюючи
маневр розвороту, не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з вантажним автомобілем МАН-18.360
(зерновоз), що належить приватній особі, не ліцензований,
після зіткнення обидва транспортних засоби перекинулись
На 319 км
Водій легкового автомобіля Форд-Сієра здійснюючи
автодороги М-18 буксирування легкового автомобіля Форд-Ескорт не
Харків –
впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та
Сімферополь
допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-312Д,
Запорізької області водій якого здійснював перевезення 18 пасажирів за
нерегулярним маршрутом Генічеськ - Запоріжжя
На перехресті
Водій автобуса ЛАЗ, здійснюючи перевезення 10 пасажирів
вулиць Б.
за міським маршрутом № 1, здійснив наїзд на пішохода,
Хмельницького та який перетинав проїжджу частину дороги по пішохідному
Руської
переходу
у м. Тернополі

Обидва водії та 1
пасажир вантажного
автомобіля МАН-18.360
від отриманих травм
загинули на місці пригоди

1-3-0 Не
ліцензовані

Водій легкового
автомобіля Форд-Сієра та
11 пасажирів автобуса
отримали травми різних
ступенів тяжкості та були
доставлені до лікарні
Пішохід отримав травму

1-0-12 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 З вини

Міський електричний транспорт

09.07.2019
07:55

На вул. ГвардійцівШиронінців
у м. Харкові

Водій тролейбуса Тролза, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 42, не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим
автомобілем
Рено-Меган,
який
був
припаркований на правому по ходу узбіччі

04.07.2019
17:18

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Дарниця
М. Київ, пр-т. Науки

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. Після огляду
території вибухонебезпечних пристроїв не виявлено,
роботу вокзалу ст. Дарниця відновлено.
На електронну адресу Прокуратури м. Києва (вул.
Предславинська, 45) надійшов лист стосовно мінування
Центрального Автовокзалу.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
працівників евакуйовано. Після огляду території
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу

1

Залізничний транспорт
1

2

3

04.07.2019
16:59
04.07.2019
17:30

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

1-0-0 Втручання
в діяльність
Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Пасажирський

05.07.2019
16:20
4

05.07.2019
18:02
5

05.07.2019
18:02

6

06.07.2019
12:.45
7

06.07.2019
13:30
8

9

06.07.2019
13:57

Центрального та Південного вокзалів ст. КиївПасажирський відновлено
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
«Південно-Західна Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
залізниця», ДН-1
працівників евакуйовано. О 17.42 після огляду території
Київ, ст. Київвибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалів
Пасажирський
відновлено.
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Богуславський сигналізує
«Придніпровська
індикація хибної зайнятості перегону у непарному
залізниця», ДНнапрямку. На табло ЧДК сигналізує індикація несправності
1Дніпро, перегін
сигнальних установок №5, №7 та переїзду 84 км +617 м
Миколаївка(без чергового). Причина: сторонніми особами на
Донецька –
сигнальній установці №5/18 пошкоджено два дросельБогуславський
трансформатори ДТ-0,6-500. О 21.00 надано телеграму
№424а від 05.07.2019 на виконання відновлювальних робіт.
Філія «Українська
Поїзд №763 Київ – Одеса (Екр-1 №001) зупинено на 1254
залізнична
км ПК10 непарної колії перегону Попелюхи – Кодима за
швидкісна компанія» повідомленням чергового по переїзду 1242 км ПК5 ст.
, ст. Рудниця,
Рудниця через виявлення збиття планки контролю
перегін Попелюхи – нижнього габариту рухомого складу та головки
Кодима (регіональна карликового маневрового світлофору М13 між непарною та
філія «Одеська
парною коліями перед зазначеним переїздом. Попередня
залізниця», ДН-1
причина: самовільне відкриття зовнішнього оглядового
Одеса).
люку (фальш-борт) акумуляторної батареї з лівої сторони
за напрямком руху в кабіні МС-1 з падінням люку на
колію.
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
«Південно-Західна Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
залізниця», ДН-1
працівників евакуйовано. О 14.05 роботу вокзалів
Київ, ст. Київвідновлено, вибухонебезпечних пристроїв не виявлено
Пасажирський
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
«Південно-Західна Пасажирів та працівників евакуйовано. О 14.21 роботу
залізниця», ДН-3
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
Жмеринка, ст.
виявлено. Затримок поїздів немає
Вінниця
Регіональна філія
Під час посадки пасажирів у вагон №10-04028767 поїзда
«Одеська залізниця», №134 Миколаїв – Івано-Франківськ сім’ї з чотирьох

Затримок поїздів немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди: №8553
на 35 хв., №1470 30 хв.,
№6334 на 17 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №763 Київ – Одеса
затримано на 5 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано на 16 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

ДН-4 Херсон, ст.
Херсон

06.06.2019
15:20
10

06.07.2019
15:05
11

06.07.2019
05:45
12

13

06.07.2019
16:55

06.07.2019
19:57
14

15

07.07.2019
00:50

чоловік (2 дорослих і 2 дітей, місця 33-36 до ст. Львів) на
вимогу провідника щодо надання документів на дітей,
чоловік вдарив провідника, після чого усі зайшли у вагон.
Почувши, що провідник викликає поліцію, зазначені
пасажири вийшли з вагона та втекли. Повідомлено: поліція,
ВОХР.
Регіональна філія
Сигнальні установки №1, 2, 9 сигналізують червоним через
«Одеська залізниця», пошкодження невідомими особами кабелю лінії ДПР на
ДН-3 Знам’янка,
299 км ПК1.
Затримано поїзд №2420 на
перегін
30 хв.
Кропивницький –
Канатове
Регіональна філія
Поїзд №134 Миколаїв – Івано-Франківськ (2ТЕ10Ут
«Одеська залізниця», №031Б, ТЧМ-8 Двухіменний) запросив допоміжний
Поїзд відправлено із
ДН-4 Херсон, ст.
локомотив через несправність локомотива (відсутня
затримкою на 1 год. 10 хв.
Галаганівка
циркуляція води). З локомотивом 2ТЕ10М №2602а/2662б
(ТЧМ-8 Дудкін), наданим з ст. Снігурівка від поїзда №2505
Регіональна філія
Поїзд №6412 Новоград-Волинський – Житомир (ДР1м
«Південно-Західна №156) зупинився через несправність на 160 км ПК5, о
Поїзд відправлено із
залізниця», ДН-4
06.05 замовив допоміжний локомотив. З ст. Житомир
затримкою на 2 год. 50 хв.
Коростень, перегін надано тепловоз ЧМЕ3 №5336
Смолка – Курне
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Затримано поїзди: №291
«Одеська залізниця», Пасажирів та працівників евакуйовано. О 17.55 роботу
на 1 год. 02 хв., №141 на
ДН-1 Одеса, ст.
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
55 хв.
Одеса-Головна
виявлено.
Регіональна філія
По доповіді заступник начальника депо через необережне
«Львівська
поводження з вогнем сторонніх осіб горить дах
Потерпілих немає.
залізниця», ДН-4
невиробничого приміщення (недіюча одноповерхова
Частково знищено
Івано-Франківськ, ст. будівля, опалення та освітлення відсутнє). Пожежу
покрівлю даху на площі
Чернівці,
ліквідовано о 21.08 силами двох машин ДПРЧ-2 Чернівці.
приблизно 200 м2
локомотивне депо
Чернівці (ТЧ-13)
Регіональна філія
При виконанні маневрової роботи по перестановці вагонів
«Південна
локомотивом ЧМЕ3 №2005 на стрілочному переводі №102
Затримки поїздів немає
залізниця», ДН-3
з ручним управлінням допущено зіткнення вагона №23186
Суми, ст. Суми
з вагоном №31613.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Пожежа

1-0-0 Аварія

07.07.2019
05:55
16

07.07.2019
17:36
17

07.07.2019
18:12
18

19

07.07.2019
22:33

08.07.2019
03:22
20

07.07.2019
23:28
21

08.07.2019
08.05
22

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. перегін Фастів
– Сорочий Брід
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Ігрень –
НижньодніпровськВузол
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Кременчук
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст. Чоп
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Вознесенськ
– к.п. 1141 км.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Павлоград-1
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка,
ст. Деражня

Поїзд №7648 Фастів – Мотовилівка (ЕД9М №071) на 916
км ПК9 смертельно травмував стороннього чоловіка.
Поїзд затримано на 7 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд затримано на 22 хв

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда складає
більше 1 години

1-1-0 Аварія

Відправлено поїзд о
00.29 із затримкою
на 1 год. 56 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди: №59 на
23 хв., №53 на 28 хв.,
№2761 на 35 хв., №2701
на 25 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №91 Костянтинівка – Київ (ЧС7 №288 ТЧ-8 Дніпро)
на 203 км ПК3 смертельно травмував сторонню жінку

Поїзд №271 Харків – Одеса (ВЛ80т №1499) на 272 км ПК5
смертельно травмував сторонню жінку.

Поїзд №30 Ужгород – Київ (ЧС7 №148) при прослідуванні
маршрутного світлофора ЧМ1 по першій колії між
стрілочними переводами №155 і №175 стався злам
струмоприймача
Поїзд №59 Харків – Одеса (ВЛ80Т №1436) на 1138 км ПК6
смертельно травмував невідомого чоловіка

За повідомленням ДСП на пульт-табло перегін Павлоград-1
– Павлоград-2 показує хибну зайнятість, на табло
диспетчерського контролю горить рівним світлом с. у.
Затримано поїзд №1461 на
№7/2, відсутній міжстанційний зв’язок з ст. Павлоград-2.
42 хв.
Оглядом виявлено, що сторонніми особами на 106 км ПК5
викрадено 47 м кабелю. О 01.48 перейшли на телефонні
засоби зв’язку.
Поїзд №3132 (ВЛ80т №1321) зупинився за показанням
пристрою КТСМ «Тривога 1», «Б» у 38 рух. од., 2 вісь, Відправився поїзд №3132
права сторона, вагон №95585485 (Україна, власник ПП о 10.32 із затримкою на 2
«Автоком», ДР – 13.08.2018 ВЧД ім. Т. Шевченка, ПР –
год. 32 хв
09.04.2019 ВЧД Херсон, код №607 послаблення кріплення

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

08.07.2019
09.35
23

08.07.2019
06.53

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, ст.
Тернопіль
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Браїлів – Гнівань

24

08.07.2019
15.25
25

08.07.2019
18.55
26

08.07.2019
19.50
27

28

09.07.2019

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків. ст. ХарківПасажирський
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава. перегін
Лубни – Солоницька
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ, перегін
Гракове –
Коробочкине
Регіональна філія

п’ятника). Після огляду працівником ВЧД, заявлено
відчеплення вагона через нагрів букси. О 09.30 на ст.
Деражня для відчеплення несправного вагона прибув
локомотив ЧМЕ3 №5007, Вагон відчеплено.
Машиніст поїзда №4402 (ВЛ80К №269, ТЧМ-5 Гульда)
повідомив, що на 1344 км ПК10 колії №32 Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу. Затримки поїздів немає
Поїзд №3418 (ВЛ80т №1089, ТЧ-4 Жмеринка) зупинився
на 1110 км ПК10 через спрацювання автогальм. О 07.33
машиніст запросив допоміжний локомотив. О 08.01 зі
ст. Жмеринка надано допоміжний локомотив ВЛ80к №007,
ТЧМ-4 Козловський. О 08.58 поїзд з допоміжним прибув
на ст. Браїлів. Після огляду складу поїзда працівниками
ВЧД, заявлено відчеплення першого з голови поїзда вагона
№74704149 (Україна, ДР – 25.10.2016, ВЧД Кременчук, ПР
– 23.06.2019 ВЧДЕ Козятин, код №440 послаблення
кріплення труб повітропроводу і гальмівного обладнання)
через не пропуск повітря по гальмівній магістралі. Вагон
відчеплено.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.

Поїзд №720 Київ – Харків (ЧС4 №193) на 183 км ПК5.
Відправився о 19.57, після пропуску поїзда №726, із
затримкою на 1 год. 03 хв

Знаходиться тіло
сторонньої жінки з
ознаками травмування
рухомим складом.

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда №3418
склала 4 год. 02 хв. По
впливу затримано поїзд
№66 на 08 хв

1-0-0 Інцидент

Пасажирів та працівників
евакуйовано

1-0-0 Втручання
в діяльність

смертельно травмував
стороннього чоловіка

1-1-0 Аварія

Затримки поїздів немає

1-0-1 Аварія

Відправився о 03.13 із

1-1-0 Аварія

Поїзд №8508 (КМС №39, ЧМЕ3 №3028) на 64 км ПК10 .

Поїзд №247 Житомир – Одеса (ВЛ40у №12732) на 1120 км

03.00

29

09.07.2019
04.50

09.07.2019
06.30
30

31

09.07.2019
07.5008.58

09.07.2019
08.30

32

09.07.2019
09.55
33

34

09.07.2019
15.48

«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Браїлів – Жмеринка
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Львів
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Ганнівка
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, перегін
Максимівка –
Мерчик
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Енергодар ПрАт
«Київдніпровське
ПП ЗТ
Енергодарівська
філія»
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, перегін
Максимівка –
Мерчик
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Київ-

ПК5 Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.

Працівниками поліції на четвертій платформі головного
вокзалу знайдено гранату.

затримкою на 13 хв.

Затримки поїздів немає

Під час руху поїзда №9302 (ВЛ80т №1420 ТЧ-7 Знам’янка)
на регульованому переїзді 218 км ПК9 (без чергового Травмованих та вини філії
працівника) допущено зіткнення з автомобілем ВАЗ-2114. немає. Поїзд затримано на
Переїзна сигналізація працює справно.
34 хв
Згідно повідомлення ПЧ-9 на 196 км ПК10, 197 км ПК2
(непарна колія) та 196 км ПК2 (парна колія) виявлено
викрадення матеріалів ВБК: стикові накладки Р65 - 10 шт.,
болти стикові - 30 шт.
Під час перестановки групи із 16 навантажених вагонів
(вантаж вугілля) локомотивом ТГМ 6Б №0049 (ППЗТ),
ТЧМ Новгородов (ППЗТ) на стрілочному переводі №56
допущено. Схід другого вагону з голови №52585528 (УЗ)
першим візком двома колісними парами всередину колії,
третій вагон №60223823 (УЗ), та 4 вагон №63639710 (УЗ)
обидва візка мають ознаки сходу, п’ятий вагон №67682245
(УЗ) схід двома візками всередину колії
Згідно повідомлення обхідника колії на 203 км ПК1 (парна
та непарна колія) виявлено викрадення матеріалів ВБК:
стикові накладки – 24 шт., клем у зборі – 97 шт.

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
працівників евакуйовано. О 17.08 після огляду території
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалів

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

По впливу затримано
поїзди: №776 на 1 год.
01хв., №143 на 56 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів не має

1-0-0 Аварія

По впливу затримано
поїзд №6267 на 52 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Пасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Діївка – Горяїнове
09.07.2019
Регіональна філія
17.03
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Кам’янське – Балівка
09.07.2019
Регіональна філія
19.25
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів. перегін
Глібовичі – Старе
Село
09.07.2019
16.50
35

36

37

09.07.2019
21.55
38

10.07.2019
07.2709.02
39

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ
перегін Великий
Кучурів – ГлибокаБуковинська
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро. ст. Ігрень

відновлено.
Поїзд №4856 (ЧМЕ3 №2665) на 184 км. Повідомлено:
швидку допомогу, поліцію. По впливу затримано поїзди:
№4856 на 35 хв., №6035 на 53 хв., №6037 на 25 хв. Особа
та обставини з’ясовуються.

Смертельно травмував
стороннього чоловіка

Поїзд №8902 (ВЛ8 №1364 ТЧ-1 Лиман, ТЧМ-1 Васілішин)
Потерпілу госпіталізовано
на 55 км ПК7 травмував сторонню жінку. Повідомлено:
каретою швидкої
швидку допомогу, поліцію.
допомоги. Особа та
обставини з’ясовуються.
Поїзд №143 Ворохта – Київ (2М62У №0074 ТЧ-1 Львів
Захід) зупинився на 31 км ПК1 через задимлення
дизельного відділення в задній секції №0074А тепловоза Відправився поїзд №143 з
унаслідок тріщини компенсатора вихлопного колектора. До
допоміжним о 20.53 із
місця події викликались два пожежні автомобіль ДПРЧ-50 затримкою на 1 год. 50 хв.
м. Бібрка. По прибуттю на місце події оперативноПо впливу затримано
рятувальної служби пожежі не виявлено. Задимлення
поїзди: №135 на 41 хв.,
ліквідовано силами локомотивної бригади. О 19.35 №750 на 25 хв., №15 на 25
машиніст запросив допоміжний локомотив. О 19.40 зі ст.
хв., №6068 на 15 хв.
Львів надано допоміжний локомотив 2М62 №893, ТЧМ
Чемес.
Поїзд №963 Чернівці – Вадул-Сірет (ЧМЕ3 №7369 ТЧ-13
Чернівці) на 293 км ПК3 Повідомлено: поліцію, швидку
допомогу. Поїзд №963 затримано на 30 хв.
смертельно травмував
стороннього чоловіка.

За повідомленням машиніста поїзда №140 Дніпро –
По впливу затримано
Лисичанськ (ЧС7 №121) на головній колії №2 між опорами поїзди: №80 на 1 год. 12
№39-40 виявлено провисання контактної мережі. О 07.57 хв., №243 на 54 хв., №280
знято напругу. О 09.02 після усунення несправності на 52 хв., №6112 на 43 хв.,
напругу подано.
№117 на 29 хв., №6533 на
27 хв., №6277 на 26 хв.,
№6110 на 23 хв., №4 на 23
хв., №737 на 4 хв.

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент
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42

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми. ст. Божкове
10.07.2019
Регіональна філія
09.55
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Мигаєве
10.07.2019
Регіональна філія
12.20
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман. ст.
Хлібодарівка
10.07.2019
08.23

10.07.2019
13.15

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

10.07.2019
19:48

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень. перегін
Вершниця –
НовоградВолинський-1

43

44

11.07.2019
05.52
45

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Яготин
– Кононівка

Поїзд №2124 (ВЛ82М №056) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога-2» у 17 рух. од., 4 вісь, права
сторона, вагон №66813239 (Україна). Після огляду
працівниками ВЧД заявлено про відчеплення вагона.
Поїзд №2112 (2ЕЛ5 №015 ТЧ-2 Подільськ) на 1422 км
ПК4. Повідомлено: НОР-1, поліцію, швидку допомогу.

Після відчеплення вагона
поїзд №2124 відправився
із загальною затримкою
на 2 год. 43 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда №2112
склала 26 хв.

1-1-0 Аварія

Під час прибуття поїзда №2526 (ТЕ33АС №2027 ТЧ-3
Мелітополь) на колію №2 по дозволяючому вхідному
сигналу світлофора, в районі з’їзду №14/16, сталося
На місце події виїхала
зіткнення з колійною машиною ВПР-02 №021, машиніст комісія АТ «УЗ». Випадок
Данилов (ЦМКР ст. Покровськ). Унаслідок чого допущено
розслідується
сходження 2 навантажених вагонів. Відсутній габарит на
колії №1.
Під час перестановки поїзда №3038 (ВЛ80Т №1249) з колії
О 13.35 надано наказ на
№2 на колію №7, в районі стрілочного переводу №142 відправлення відновного
Південного парку, сталося сходження другого з голови
поїзда ст. Здолбунів. На
поїзда вагона №63196034 всіма колісними парами (вантаж місце події виїхала комісія
– кокс).
АТ «УЗ».
Під час руху поїзда №743 Дарниця – Львів (HRCS2 №002,
УЗШКМ Балакін) на регульованому переїзді 334 км (без
чергового працівника) допущено зіткнення з автомобілем
«Mercedes» (держ. номер АМ9471ВХ, водій Увара С.М.
Постраждалий водій
26.02.1990 р.н.). Переїзна сигналізація працює справно.
автомобіля
Вини філії немає. В поїзді пошкоджено наметільник та
госпіталізований каретою
кронштейни кріплення котушки АЛСН, відбиті крани
швидкої допомоги
гальмівної та живильної магістралі. О 20.32 поїзд прибув
на ст. Новоград-Волинський-1. О 21.11 після усунення
пошкоджень, поїзд №743 відправився із загальною
затримкою на 1 год. 23 хв
Згідно повідомлення ЕЧЦ-6 відбулось відключення
напруги в контактній мережі. Бригадою ЕЧК-40 виявлено
По впливу затримано
на 93 км ПК2 дерево на контактній мережі через незаконне
поїзд №6802 на 30 хв.
вирізання дерев. О 06.55 подано живлення в к/мережу.

1-0-0 Аварія

1-0-0 Аварія схід
рухомого складу

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Втручання
в діяльність

