Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 06.06.2019 по 13.06.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
7
0
14
Не з вини:
13
2
21
ВСЬОГО:
20
2
35
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
0
Не з вини:
5
2
2
ВСЬОГО:
7
2
2
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
1
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
0
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
19
5
8
- наїзди на сторонніх
13
5
8
осіб
- пожежі
1
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
5
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
12
0
0
ВСЬОГО:
31
5
8
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
11
0
1
діяльність
ДТП на
залізничних
1
0
0
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

1

1

0

13

1

1

+13

0№

1

Дата і час
скоєння
подій
06.06.2019
12:20

06.06.2019
18:40

Місце скоєння
подій
На вулиці Київській
територія
автостанції № 1,
Вінницької області
На вулиці Біблика
у м. Харкові

2

3

07.06.2019
14:10

07.06.2019
16:55
4

04.06.2019
03:00
5

6

08.06.2019
15:00

На 135 км. а/д М-07
Київ-Ковель,
Житомирської
області
На 308 км а/д м-06
Київ-Чоп у селі
Бабин, Гощанського
району,
Рівненської області
На 144км +300м а/д
Р-65 «КПП
«Миколаївка»СеменівкаНовгородСіверський-ГлухівКПП Катеринівка»,
Сумської області
На Миколаївській
дорозі
у м. Одеса

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса БАЗ-А079.19, , рухаючись без пасажирів по Водій мотоцикла отримав
території СТО, не надав переваги у русі та допусти травму та був доставлений
зіткнення з мотоциклом Кавасакі
до лікарні
Водій легкового автомобіля Хюндай-Акцент не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ДЕУ-ЛАНОС та автобусом І-Ван-А07А1,
водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за
міським маршрутом № 204
Під час здійснення перевезень 30 пасажирів за регулярним
міжміським маршпрутом Рівне - Київ автобусом
Сетра-S315H відбулося загоряння передньої частини
автобуса
Водій
автобуса
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-СПРІНТЕР,
здійснюючи перевезення 15 пасажирів за міжобласним
маршрутом «Рівне-Київ», не недав переваги в русі та
допустив зіткнення з легковим автомобілем Опель-Вектра,
вантажними
автомобілями
КамАЗ-5320
та
Вольво-ФШ-12
Водій
вантажного
автомобіля
Вольво-ФШ-12,
недотримався безпечної швидкості руху, не впорався з
керуванням автомобіля та з’їхав у лівий по ходу руху
кювет, де перекинувся

Водій автобуса Ісузу-Туркуаз, не врахувавши дорожні
обставини допустив зіткнення з легковим автомобілем
Мерседес-Бенц-Е-280

Попередня
причина пригоди
1-0-1 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травму

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Загорання

Водій КамАЗ-5320 та
пасажир Опель-Вектра
отримали травми

1-0-3 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

08.06.2019
17:11

На вул. Чумаченка у
м. Запоріжжі

08.06.2019
18:00

На 54км. + 600м. а/д
М-09 «Тернопіль –
Львів – Рава –
Руська», Львівської
області

08.06.2019
23:10

На 2 км + 800 м
автодороги М-19
«Доманово-КовельЧернівціТереблече»,
Волинської області
На вул.
Домбровського
у м. Житомирі

7

8

9

10

09.06.2019
13:03

09.06.2019
12:22

Поблизу с. Ставок,
Костопільського
району,
Рівненської області

09.06.2019
00:15

На 230 км.
автодороги М-06
«Київ-Чоп»,
поблизу с. Майстрів,
Житомирської
області
В с. Збаржівка,
Погребищенського
району,
Вінницької області

11

12

09.06.2019
04:30
13

Водій
автобуса
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-СПРІНТЕР,
здійснюючи перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 63, недотримався безпечної дистанції та швидкості руху
допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
ОПЕЛЬ-АСТРА
Водій вантажного автомобіля ГАЗ-5312, не врахувавши
дорожні обставини, допустив зіткнення з легковими
автомобілями
Опель-Комбо,
Шевроле-Каптіва
та
автобусом
Мерседес-Бенц-Спрінтер,
водій
якого
здійснював нерегулярні перевезення 17 пасажирів за
внутрішьообласним маршрутом
Водій автобуса Сканія-Ірізан, рухаючись не за маршрутом
без пасажирів, здійснив попутне зіткнення з гужовим
транспортом (підводою), який рухався без відповідних
розпізнавальних ліхтарів
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 11
пасажирів за міським маршрутом № 37 «Клосовського Польова», допустив наїзд на пішохода, який перетинав
проїзджу частину у забороненому місці
Водій легкового автомобіля Мазда-626 недотримався
безпечної швидкості руху, допустив занос транспортного
засобу з виїздом на зустрічну смугу, де попустив зіткнення
з автобусом Mерседес-Бенц, водій якого здійснював
перевезення 4 пасажирів за міжміським маршрутом №1375
«Костопіль АС – Рівне ПВА» ч/з Клевань
Водій автобуса марки Мерседес-Бенц, здійснюючи
нерегулярні перевезення 8 пасажирів за міжобласним
маршрутом «Київ – Луцьк», недотримався безпечної
швидкості руху, не врахував дорожню обстановку,
здійснив виїзд за межі проїжджої частини та допустив
перекидання автобуса на праву сторону
Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц, здійснюючи
перевезення вантажу 1 т. хімічної сільськогосподарської
речовини, недотримався безпечної швидкості руху,
допустив перекидання транспортного засобу та загоряння,
поблизу р. Рось, після перекидання хімічні речовини

Водій автобуса отримав
травми

1-0-1 З вини

Травмовано 9 осіб

1-0-9 Не з вини

Керманич гужового
транспорту від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Водій легкового
автомобіля від отриманих
травм загинув та 3 його
пасажири отримали
травми

1-1-3 Не з вини

8 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-8 З вини

Забруднення
навколишнього
середовища

1-0-0
Неліцензований

14

10.06.2019
10:10

11.06.2019
09:25

На вулиці
Володимира
Великого с. Дубляни
Львівської області
На вул. Вокзальній
у м. Житомирі

15

11.06.2019
08.25

16

11.06.2019
09:25
17

12.06.2019
08:07
18

11.06.2019
17:10
19

На перехресті
проспекту
Грушевського та
вул. Данила
Галицького у
м.Кам’нець
Подільському,
Хмельницької
області
На а/д М-09
у с. Підгорному,
Львівської області

потрапили до річки
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення 11
пасажирів за міським маршрутом № 111, допустив наїзд на
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
дороги у невстановленому для цього місці
Водій автобуса МАЗ-103, здійснюючи регулярні
перевезення 15 пасажирів за маршрутом № 53 «Крошня Залізничний вокзал - Крошня», не вибрав безпечної
дистанції руху та допустив попутне зіткнення з автобусом
РУТА, водій якого здійснював перевезення 3 пасажирів за
маршрутом № 126 «Клітчин - Тетерівка»
Водій вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС–БЕНЦ виїхав на
перехрестя на червоне світло світофора та допустив
зіткнення з автобусом ФОЛЬКСВАГЕН-КРАФТЕР, водій
якого здійснював перевезення 14 пасажирів за міським
маршрутом № 10

Водій
легкового
автомобіля
ФОЛЬКСВАГЕНТРАНСПОРТЕР не впорався з керуванням та не
дотримався безпечної швидкості, здійснив зіткнення з
автобусом НЕОПЛАН-НЕОПЛАН-Н1116, водій якого
здійснював перевезення пасажирів за міжнародним
маршрутом «Гданськ - Одеса», внаслідок зіткнення
легковий автомобіль з’їхав у кювет.
На вул. Немирівське Водій легкового автомобіля Форд-Таурус при зміні смуги
шосе, у с. Вінницькі руху, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
Хутори,
автобусом Ванхул-916-Aстрон, 2004 р.в., водій якого
Вінницького р-ну., здійснював перевезення 11 пасажирів за міжнародним
Вінницької області автобусним маршрутом «Херсон - Кобленц (Німечина)»
На 139 км
Водій
автобуса
Мерседес-Спрінтер,
здійснюючи
автодороги Н-12 нерегулярні перевезення 13 пасажирів (працівників
«Суми - Полтава», «Укролія» з смт. Диканька до Полтави) здійснюючи маневр
поблизу
лівого повороту не надав переваги у русі та допустив
смт. Диканька,
зіткнення з легковим автомобілем Ауді-А6
Полтавської

Пішохід отримав травму
та був доставлений
до лікарні

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

3 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 Не з вини

1 пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми ноги

1-0-1 З вини

12.06.2019
12:47
20

12.06.2019
14:19
21

12.06.2019
19:15
22

області
На перехресті
вулиць «Київська –
Покровська»,
у м. Житомирі

Водій мопеда Сузукі не впорався з керуванням та допустив
бокове зіткнення з правою частиною автобуса Рута-25,
водій якого здійснював перевезення 7 пасажирів за
маршрутом міста Житомира № 19 «Лісове – Біомедскло»
Зіткнення транспортних засобів
На вул. Гагаріна, Водій легкового автомобіля Пежо-407, рухаючись на
у м. Рівному
заборонений сигнал світлофора, не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А-079.14, ліцензія серії
АВ № 536585, термін дії необмежений, водій якого
здійснював перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом
№ 56 «АС «Чайка» - Залізничний вокзал»
На вул. Чуднівське Водій вантажного автомобіля Урал-43202 не вибрав
шосе,
безпечної дистанції та швидкості руху, не впорався з
у м. Житомирі
керуванням, здійснив зіткнення з автобусом Рута-25,
водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за
внутрішньообласним маршрутом № 126 «Клітчин –
Тетерівка»

Водій мопеда отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пасажир отримав травму

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Міський електричний транспорт

1

2

06.06.2019
19:00

На проспекті
Тракторобудівників
у м. Харкові
На Ювілейному
у м. Харкові

07.06.2019
07:52

На вул. Роменській,
у м. Суми

07.06.2019
19:35

На вул. Івасюка,
у м. ІваноФранківську

06.06.2019
09:25

3

4

Під час руху трамвая Татра-Т3, водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 23
відбулося падіння пасажира
Водій тролейбуса Шкода-14Тр, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 19, недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з
легковим автомобілем ДЕУ-Ланос
Водій
вантажного
автомобіля
MEРCEДЕС-BEНЦ
недотримався
безпечного
інтервалу,
зачепив
струмоприймач тролейбуса БОГДАН-Т70117, водій якого
здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 5 «Педагогічний університет – 12-й
мікрорайон»
Водій тролейбуса ШКOДA-14, ТR-135, здійснюючи
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 10,
здійснила наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїзну
частину дороги

Водій автобуса МАЗ-103, здійснюючи регулярні
перевезення 15 пасажирів за маршрутом № 53 «Крошня Залізничний вокзал-Крошня», не вибрав безпечної
дистанції руху та допустив попутне зіткнення з автобусом
СПВ-РУТА, водій якого здійснював
перевезення 3
пасажирів за маршрутом № 126 «Клітчин - Тетерівка»
09.06.2019
На вул. Пирогова
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 25
07:35
у м. Вінниці
пасажирів за міським маршрутом № 5, допустив наїзд на
пішохода, який впав під задні колеса тролейбуса
12.06.2019 На вул. Героїв Праці, Водій легкового автомобіля Фіат-Добло не надав переваги
13:05
у м. Харкові
у русі допустив зіткнення з трамваєм ТАТРА Т3,
інв. № 416, водій якого здійснював перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 27 «Новожанове Салтівська»
11.06.2019
09:25

5

6

7

На вул. Вокзальній у
м. Житомирі

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід від отриманих
травм помер у
лікувальному закладі
Постраждалі відсутні

1-1-0 Не з вини
1-0-0 Не з вини

Залізничний транспорт
06.06.2019
14.44

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень,
ст. Радулин

1

06.06.2019
14.02
2

3

06.06.2019
17.53

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Комарівці –
Сербинівці
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ

Поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ
(ЧС-8 №024)
зупинився за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 1» у
9 рух. од., всі осі, обидві сторони, вагон №032-02694.
Оглядом виявлено, прихват гальмівних колодок. Після
розпуску гальмівних колодок та відключення гальм вагона,
відправився поїзд о 15.21 із затримкою на 45 хв. О 15.56
поїзд зупинився на ст. Новоград-Волинський за показанням
пристрою АСДК-Б перегону Орепи – НовоградВолинський «Тривога 2» у 9 рух. од., 2 вісь, ліва сторона,
вагон №032-02694. Оглядом працівниками ВЧД виявлено
залишковий нагрів.
Поїзд №170 Львів – Одеса (ВЛ80К №459, ТЧ-1 Львів) на
1146 км ПК1 травмував сторонню жінку, 1938 р.н. О 14.55
потерпілу поїздом доставлено до ст. Жмеринка та передано
працівникам швидкої допомоги.
Поїзд №3808 (ЧМЕ3 №4260) на 10 км ПК1 травмував
стороннього чоловіка, який лежав в міжколійному
просторі. Потерпілого доставлено в лікарню смт. Лисець.

Відправився поїзд №750 о
16.05 із загальною
затримкою на 1 год. 14 хв

1-0-0 Інцидент

Поїзд №170 прибув на ст.
Жмеринка із затримкою
на 48 хв.

1-0-1 Аварія

Травмовано сторонню
особу. Поїзд №3808
затримано на 45 хв. По
впливу затримано поїзд

1-0-1 Аварія

06.06.2019
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4

06.06.2019
20.20
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06.06.2019
23.30
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07.06.2019
05.20
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07.06.2019
12:48
8

9

07.06.2019
16:20

перегін Братківці –
Тарновиця
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Кривий Ріг-Західний

№ 6404 на 43 хв

Поїзд
№4702
(резервом,
ВЛ-8
№1622
ТЧ-1
Нижньодніпровськ-Вузол,
ТЧ-7
Синельникове-1)
зупинився на 108 км ПК6-7 (міст) та доповів про
По впливу затримано
провисання контактного проводу та пошкодження заднього поїзди: №6477 на 1 год. 57
струмоприймача. О 17.43 було знято напругу по ст. Кривий
хв., №6455 на 1 год. 36
Ріг-Західний, колія 2АП та перегін Кривий Ріг-Західний –
хв., №133 на 34 хв
Кривий Ріг. О 18.43 струмоприймач на електровозі
ув’язано. О 19.18 подано напругу.
Регіональна філія
На робочому місці сторонніми особами травмований
«Придніпровська
черговий по станції Погорілий Олександр Захарович, 1963
Травмовано працівника
залізниця»,
р. н., проживає у селищі Зачепилівка. Постраждалого з
УЗ
ДН-1 Дніпро,
травмою голови відправлено швидкою допомогою до
ст. Зачепилівка
Зачепилівської лікарні
Регіональна філія
Поїзд №7 Київ – Івано-Франківськ (ЧС4 №026) зупинився
«Південно-Західна через несправність електровоза (спрацював газовий захист)
залізниця», ДН-4
та запросив допоміжний. Надано допоміжний локомотив
Затримка поїзда
Коростень, ст. Ірша (ВЛ80К №120) від поїзда №3412. О 00.18 поїзд відправився
на 01 год. 09 хв.
із затримкою на 47 хв. По ст. Пост Жлобинський
прослідував із запізненням на 1 год. 09 хв. через
недотримання нормативного графіка руху
Регіональна філія
Приміський дизель-поїзд №6394 Ковель – Сарни (Д1
«Львівська
№607-1 в складі трьох вагонів
РПЧ-3 Здолбунів, з
залізниця», ДН-3
тепловозом 2М62 №929-А) зупинився на 380 км ПК2 через
По впливу затримано
Рівне, перегін
загоряння головки дизеля. О 05.34 ТЧМ доповів про
поїзд №963 на 3 год. 34
Чарторійськ –
загоряння ДСП ст. Маневичі, якою о 05.35 викликано
хв. Поїзд №6394
Маневичі
пожежний автомобіль. О 05.38 наказ №20 на виїзд
відмінено. Постраждалі
пожежного поїзда зі ст. Ковель, відправився о 05.58. О
відсутні
07.12 пожежу локалізовано. О 09.07 перегін відкрито для
руху поїздів.
Регіональна філія
07.06.2019, 09.54, ст. Капітанівка. Поїзд № 6403
О 11.07 поїзд №6403 з
«Одеська залізниця», ім. Т. Шевченка – Помічна (Д1 №742/689) зупинився через
допоміжним відправився
ДН-2 ім. Т.
несправність силового обладнання моторного вагону
із загальною затримкою
Шевченка
№689-3 з вимогою допоміжного. Із ст. ім. Т. Шевченка
на 01 год. 25 хв.
надано допоміжний локомотив ЧМЕ3 №6595, ТЧМ-5 Заїка.
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Затримок руху поїздів
«Південно-Західна Пасажирів та працівників евакуйовано. О 18.10 після
немає

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(Пожежа)

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

залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Вінниця
07.06.2019
Регіональна філія
19:20
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Фастів-1

10

07.06.2019
22:55
11

07.06.2019
23:50
12

08.06.2019
15:35
13

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1 Київ, перегін
Ніжин – Носівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Воскобійня –
Кам’янськеПасажирське
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Кудашівка –
Божедарівка.

огляду території вибухонебезпечних
виявлено, роботу вокзалу відновлено.

пристроїв

не

07.06.2019 19:20
Регіональна філія «Південно-Західна
залізниця», ДН-2 Козятин, ст. Фастів-1 Під час огляду
складу поїзда №2816 (3400-609-3435, прибув в
розформування о 19.10) на колії №6 Київського парку
приймальником поїздів виявлено крапельне протікання
вантажу – паливо дизельне (аварійна картка - №315,
№ООН 1202, вага - 58 т), 50 крапель/хв., у цистерні
№74132879 (Україна, ст. навантаження НовоградВолинський, ст. призначення Устинівка, одержувач ПП
Втрата вантажу
«ОККО Бізнес Контракт»)
О 23.20 цистерну відправлено у складі поїзда №4832 на
станцію призначення. В 00.40 поїзд прибув на ст.
Устинівка. Під час огляду цистерни протікання вантажу з
боку зливного пристрою зменшилось до 4 крапель/хв.
Цистерну переставлено на під’їзну колію №2 та взято під
охорону. Зливання вантажу та переважування буде
проводитися одержувачем у світлу пору доби
Поїзд №341 Москва –Кишинеу (ЧС-4 №54) зупинено з
застосуванням екстреного гальмування на 733 км ПК3 для
Постраждалі відсутні.
попередження зіткнення із скутером, який знаходився в не
Поїзд затримано на 08 хв.
габариті відносно непарної колії, зіткнення попередити не
вдалось. Пошкоджень локомотива немає.
Поїзд №2604 (ВЛ8 №1018) зупинився на 149 км ПК6 через
спрацювання автогальм. Чергова по станції Воскобійня Відправився поїзд №2604
повідомила про сторонніх осіб на вагонах. Після огляду
в 00.56 із загальною
працівниками локомотивного господарства причина не затримкою на 1 год. 06 хв.
виявлена, в 00.10 поїзд відправився. В 00.24 поїзд прибув
По впливу затримано
на ст. Запоріжжя-Кам’янське для огляду працівниками
поїзд №84 на 18 хв.
вагонного господарства, причина не виявлена.
Поїзд № 2326 (ВЛ8 №612 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) зупинився на
24 км ПК1 за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога-2» у
17 рух. од. Оглядом ТЧМ виявлено несправність колісної Затримка поїзда № 2326
пари та замовлено працівників ВЧД. О 16:20 оглядом
складає більше 2 год.
працівників ВЧД виявлено руйнування буксового вузла зі
зміщенням та заявлено про неможливість переміщення

1-0-0 Аварія

1-0-0 ДТП

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

08.06.2019
23:48
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09.06.2019
10:25

09.06.2019
13:09
16

09.06.2019
18:45
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10.06.2019
08.16
18

19

10.06.2019

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
Скотарське –
Воловець
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Луцьк
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Занки

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Запоріжжя
Кам’янське –
Сухачівка
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Борщовичі –
Підбірці
Регіональна філія

даного вагона. Прийнято рішення на виведення поїзда з
перегону частинами. О 17:46 головну частину поїзда (16
вагонів) відправлено локомотивом ВЛ8 №6 12. О 18:15 зі
ст. Кудашівка надано локомотив ВЛ8 № 273 для виведення
хвостової частини поїзда з перегону на ст. Кудашівка. О
18:43 надано локомотив ЧМЕ3 № 5638 для виведення з
перегону несправного вагона.
З повідомлення ТЧМ поїзда № 1663 на 1630 км ПК3 біля
колії лежить травмований сторонній чоловік.

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 10.56 після
огляду вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу
вокзалу відновлено
Поїзд №139 Дніпро - Лисичанськ (ВЛ82М №049) на
головній колії №І смертельно травмував стороннього
чоловіка, тіло якого відкинуло на головну колію №ІІ.

Затримок руху поїздів
немає

1-0-1 Аварія

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримано поїзди: №139
на 1 год. 20 хв., №6424 на
1 год. 20 хв., №6423 на 1
год. 09 хв., №6845 на 43
хв.

1-1-0 Аварія

Поїздом №738 Київ – Запоріжжя (ЧС7 №211) біля
платформи 164 км смертельно травмовано стороннього Затримано поїзди: №738
чоловіка
на 26 хв., №6038 на 17 хв.,
№6039 на 23 хв., №70 на
10 хв., №2044 на 27 хв.,
№7740 на 17 хв.
Поїзд №45 Київ –Ужгород (ЧС8 №028) зупинився на 1464
км ПК8 через несправність локомотива (роз’єднання (на
муфті) труби гальмівної магістралі) з вимогою
допоміжного. Зі ст. Підзамче надано допоміжний
локомотив ВЛ80Т № 1379. О 08.58 поїзд з допоміжним
прибув на ст. Підбірці.
Поїзд №6583 Солотвино – Батьово (Д1 №582/563) під час

1-1-0 Аварія

Із загальною затримкою
на 1 год. 37 хв.
По впливу затримано
поїзд № 109 на 54 хв

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6583 затримано

1-1-0 Аварія

08.13
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10.06.2019
09.06

10.06.2019
08.40
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«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст. Хуст
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Луцьк
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Попільня – Брівки

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, перегін
Березовиця-Острів –
Тернопіль
10.06.2019
Регіональна філія
11.05
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон,
перегін роз'їзд 44 км
– Засілля
10.06.2019
12.02

22

23

24

10.06.2019
11.45

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5

прибуття на колію №2 смертельно травмував сторонню
жінку, віком близько 40 років

на 1 год. 12 хв

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 09.50 після
Затримок поїздів немає
огляду території вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено, о 09.56 відновлено роботу вокзалу.
Поїзд №1667 (ВЛ-80 №1289) зупинився на 963 км ПК4
через збиття планки нижнього габариту на переїзді 959 км.
По впливу затримано
Після огляду локомотивною бригадою виявлено у 50 з поїзди: №69 на 2 год. 01
голови поїзда вагоні №66232661 (Україна, філія «ПВРЗ»,
хв., №6203 на
КР – 18.01.2017, ПР-1 – 06.06.2019 ВЧДЕ Батуринська по 1 год. 50 хв., №73 на 1 год.
коду: 615 тріщина/злам верхнього/вертикального листа 37 хв., №121 на 1 год. 23
поперечної балки рами) опускання тріангеля на поличку. О
хв., №103 на 57 хв.,
09.18 машиніст запросив працівника ВЧД. Після прибуття
№2801 на 1 год. 18 хв.,
працівника ВЧД та усунення несправності, відправився
№9310 на 37 хв.
поїзд №1667 о 10.20 із затримкою на 1 год. 40 хв.
Поїзд №3802 (ЧМЕ3 № 5565) на 3 км ПК7 травмував
стороннього чоловіка. Потерпілого госпіталізовано
Травмовано сторонню
особу
Поїзд №2506 (2ТЕ116 №1370 ТЧ-4 Пологи Придн.)
зупинився на 386 км ПК6 через скидання навантаження
генератора відомої секції «А» та несправності схеми
керування системою охолодження дизеля ведучої секції
Відправився поїзд №2506
«Б» з вимогою допоміжного локомотива. Об 11.32 після
о 14.37 із загальною
збирання аварійної електричної схеми машиніст заявив про
затримкою на 3 год. 22 хв.
можливість подальшого прямування з прибуттям на ст.
По впливу затримано
Засілля об 11.45. О 12.00 повторно надав вимогу на
поїзд №3102 на 57 хв
надання допоміжного локомотива через неможливість
подальшого прямування. Допоміжний локомотив 2ТЕ116
№1457Б/1519Б (ТЧ-7 Синельникове Придн.) надано о 13.23
зі ст. Снігурівка від поїзда № 3510.
Виробничо структурний підрозділ «Ужгородська колійна Потерпілого доставлено
машинна станція». Під час розшивки ланок рейко-шпальної
до залізничної лікарні
решітки на ланкозбиральній базі УКМС, отримав травму
м. Ужгород

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Нещасний
випадок
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Ужгород, ст.
Ужгород
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Волноваха
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ .ст. КиївДеміївський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. ст. Ніжин
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро,
ст. ДніпроГоловний.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Жмеринка
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2

правої ступні монтер колії внаслідок зсуву рейки під час її
кантування за допомогою ломів.
Поїзд №2794 (2ТЕ116 №1032А/1529А ТЧ-17 Волноваха,
По впливу затримано
ТЧ-4 Покровськ) прибув із затримкою на 1 год. 54 хв. через поїзди: №6956 на 1 год. 09
недотримання нормативного графіка руху на дільниці
хв., №2268 на 1 год. 06
Комиш-Зоря – Волноваха внаслідок перегріву локомотиву.
хв., №2532 на 57 хв.,
№2528 на 53 хв
Поїзд № 843 Бориспіль-аеропорт – Київ (620М №007) в
межах зупиночної платформи «Видубичі» смертельно
травмував сторонню жінку
Поїзд затримано на 6 хв.
Поїзд №8501 (ВЛ40у №1384-2) на 730 км ПК10 непарної
колії біля стрілочного переводу №166 смертельно
травмував стороннього чоловіка
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 10:05 після
огляду території вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено, роботу вокзалу відновлено

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

Поїзд затримано на 6 хв.

1-1-0 Аварія

Затримок поїздів немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Під час маневрової роботи з перестановки групи 8 вагонів з
колії № 41 Подільського парку на витяжну колію № 2
локомотивом ЧМЕ3 № 3262 на стрілочному переводі №
Затримок поїздів немає
274 допущено сходження першого за напрямком руху
вагона (Молдова, вантаж камінь – вапняковий) двома
колісними парами першого за напрямком руху візка.
Під час відправлення поїзда № 45 Лисичанськ – Ужгород
(ТЕП70 № 174) з колії № 13 допущено сходження
локомотива першою колісною парою на стрілочному Затримано поїзди: № 6521
переводі № 200. О 13:10 склад поїзда відчеплено від на 23 хв., № 6853 на 5 хв.,
локомотива та повернуто на колію № 7. О 13:36 поїзд № 45
№ 45 на 59 хв.
з локомотивом ТЕП70 № 058 відправився із затримкою на
59 хв.
З повідомлення бригадира колії на 115 км ПК5 виявлено Затримано поїзди: № 2132
крадіжку матеріалів ВБК: накладки стикові Р-65 на 1 год. 10 хв., № 2139 на
шестиотворні – 2 шт., стикові болти – 16 шт. Колію для 1 год. 05 хв., № 6485 на 09

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

1-0-0 Втручання
в діяльність
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Кривий Ріг, перегін
Кривий Ріг-Західний
– Мусіївка.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Брівки.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Сихів.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Кривий Ріг-Західний
– Мусіївка.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Голубичі
12.06.2019
Регіональна філія
01:26
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, ст.
Джулинка.
12.06.2019
Регіональна філія
04:15
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Здолбунів.
11.06.2019
22:27

руху поїздів закрито. Повідомлено: поліцію, ВОХР. О 13:25
рух поїздів відновлено.
Поїзд № 2225 (ВЛ80 № 1468) зупинився за показанням
пристрою КТСМ «Тривога 1», «Б» у 35 рух. од., 3 вісь,
права сторона, вагон № 95599130 (Україна, ТОВ «РТКУкраїна», КР – 13.10.2017 ВЧД Помічна Од. зал.). Оглядом
локомотивною бригадою підтверджено нагрів букси та
заявлено відчеплення вагона
Поїзд № 6066 Львів – Ходорів (ДР1А № 253) травмував
стороннього чоловіка (віком 20-25 р.). Потерпілий каретою
швидкої допомоги доставлений у клінічну лікарню № 8
м. Львів.
Відключився зв’язок: міжстанційний Кривий Ріг-Західний
– Мусіївка, ТУ-ТС, енергодиспетчкерський на дільниці
Мусіївка – Висунь, системи К-60. Не працює ЧДК у ДНЦ
Долинської дільниці. О 18:45 на 133 км ПК7 перегону
Гейківка – Висунь зупинився поїзд № 1791 (ВЛ82М № 085)
через відключення напруги в контактній мережі. О 19:05
відновлено напругу в контактній мережі. Відправився поїзд
№ 1791 о 19:26. Причина: сторонніми особами на 116 км
ПК5 відкопано та викрадено 11 метрів відновленої вставки
(марки ТПП 30х2) 2-го магістрального кабелю зв’язку, при
глибині залягання 0.9 м.
Поїзд № 94 Мінськ – Одеса (2М62У № 164Б) на 73 км ПК5
травмував сторонню жінку (50 років, в нетверезому стані)
Потерпіла від послуг швидкої допомоги відмовилась.
Поїзд № 6632 Гайворон – Вінниця (ЧМЕ-3 № 7367) до
другого вагона викликано поліцію через побиття
провідника пасажиром. Після прибуття поліції, пасажира з
поїзда знято. Швидка допомога не викликалась.
Відправився поїзд № 6632 о 02:15.
Поїзд № 3602 (ВЛ-80К №142) прибув на колія № 4
Південного парку. О 04:50 під час комерційного та
технічного огляду виявлено протікання вантажу – розчин
аміаку (аварійна карта – 809, №ООН 2672) з нижнього
зливного пристрою у цистерні № 50097567 (Україна, ст.

хв.

Затримка поїзда № 2225
на 2 год. 24 хв.

1-0-0 Інцидент

. Затримка поїзда № 6066
на 18 хв.

1-0-1 Аварія

Затримано поїзди: № 1791
на 52 хв., № 2168 на 43
хв., № 6478 на 30 хв., №
133 на 11 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Травмовано сторонню
особу. Поїзд №94
затримано на 23 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №6 632 затримано
на 47 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Втрата вантажу
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вантаження Обарів Львівської залізниці, ст. призначення
Баси Південної залізниці.
О 06:10 цистерну переставлено на колію № 24 Південного
парку для усунення протікання. Повідомлено ДСНС.
О 08.31 працівниками відправника усунуто протікання
вантажу – розчин аміаку з цистерни шляхом докручування
нижнього зливного пристрою на півоберта
Регіональна філія
Поїзд № 2315 (ВЛ82М №085 ТЧ-2 Кривий Ріг, ТЧ-15
«Придніпровська
Куп’янськ) зупинився біля маршрутного сигналу НМ1В
залізниця», ДН-2
через провисання контактного проводу на 117 км непарної
Кривий Ріг, ст.
колії. О 05.24 викликано бригаду ЕЧК-19 Кривий Ріг,
Затримка поїзда №2315
Мусіївка
прибула на станцію о 05.56. Оглядом ЕЧК-46 виявлено
скала 2 год. 29 хв.
перепал контактного проводу на 118 км ПК2. З 06.09 до
06.20 виконання робіт з відновлення контактної мережі,
подано напругу. Затримки інших поїздів уточнюються
Регіональна філія
Під час слідування маневрового локомотива ЧМЕ3 №6616
«Південна
з вагонами, локомотивом уперед, з колії №18 Північного
Сходження локомотива
залізниця», ДН-2
сортувально-відправного парку в напрямку сортувальної
трьома колісними парами
Харків, ст. Основа
гірки допущено сходження локомотива трьома колісними
парами. О 15.30 локомотив встановлено на рейки
Регіональна філія
Поїзд №6314 Миколаїв-Вантажний – Долинська – Тимкове
Відправився поїзд №6314
«Одеська залізниця», (Д1 №717/762) зупинився на 165 км ПК2 через
з допоміжним
ДН-4 Херсон,
несправність складу та об 11.13 запросив допоміжний
локомотивом о 12.38 із
перегін Явкине –
локомотив. Зі ст. Новополтавка об 11.35 надано
затримкою на 1 год. 24 хв
Горожене
допоміжний локомотив ТЕ33АС №2025 від поїзда №2265.
Регіональна філія
З повідомлення в.о. ПД-10 на 9 км ПК6-7 сторонніми
«Придніпровська
особами викрадено 4 накладки типу Р65 та 12 стикових
залізниця», ДН-2
болтів в зборі. Перегін закрито для руху поїздів о 09.20.
Кривий Ріг,
Після усунення несправності, рух відкрито о 10.48. По
Затримано поїзд № 3610
одноколійний
впливу затримано поїзди: №2116 на 1 год. 55 хв., №2114 на
на 1 год. 57 хв.
перегін Новоблочна 1 год. 38 хв., №2118 на 1 год. 29 хв., №6466 на 1 год. 18 хв.,
– колійний пост 10 №6467 на 1 год. 25 хв., №2707 на 3 год., №739 на 57 хв.,
км
№376 на 59 хв., №298 на 48 хв., №6451/6452 на 47 хв.,
№2121 на 1 год. 47 хв., №2303 на 1 год. 30 хв., №6468 на 1
год., №6453/6454 на 48 хв.
Регіональна філія
З повідомлення ПД-11 на стрілочному переводі №107
Затримано поїзд №2711 на
«Придніпровська
сторонніми особами разобладнано корінь лівого гостряка.
1 год. 30 хв.
залізниця», ДН-2
Стрілочний перевод закрито для руху поїздів, усунуто о
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Кривий Ріг, ст.
Мусіївка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро Регіональна
філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Радулин – МайданВила

13:50
Поїзд №3136 (ВЛ8 № 997) на 157 км травмував
стороннього чоловіка, який переходив з велосипедом
пішохідний настил. Постраждалий госпіталізований до
центральної районної лікарні м. Новомосковськ

Поїзд №2121 (ВЛ80 № 084) на 277 км ПК1 травмував
стороннього чоловіка. Постраждалого госпіталізовано до
районної лікарні м. Шепетівка.

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Травмовано сторонню
особу. Поїзд затримано на
15 хв.

1-0-1 Аварія

