Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 07.02.2019 по 14.02.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
13
2
13
Не з вини:
7
2
3
ВСЬОГО:
20
4
16
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
1
0
1
Інше
3
6
7
ВСЬОГО:
5
6
8
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
12
4
3
- наїзди на сторонніх
7
4
3
осіб
- пожежі
1
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
4
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
10
0
0
ВСЬОГО:
22
4
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
7
0
3
діяльність
ДТП на
залізничних
2
0
1
переїздах
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
9
0
4

№

Дата і час
скоєння
подій
06.02.2019
17:50

1

06.02.2019
15:55
2

3

4

5

6

06.02.2019
23:40

07.02.2019
11:30

07.02.2019
08:10

24.01.2019
07:50
07.02.2019
15:20

7

Місце скоєння
подій
На перехресті вулиць
ГвардійцівШиронінців та
Дружби Народів у м.
Харкові
На автодорозі Н-09
Львів – ІваноФранківськ у с.
Соколівка, Львівської
області
На проспекті Злуки у
м. Тернополі

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля ДЕУ-Нубіра не надав переваги
у русі та допустив зіткнення з автобусом І-Ван-А07А водій
якого здійснював перевезення 12 пасажирів за міським
маршрутом № 107

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового автомобіля Ніссан-Альмера недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив
зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ, р/н 34ЕК355,
(Республіка Туреччина) не резидент

1 особа загинула
та 3 отримали
травми

1-1-3 Не резидент

Водій
легкового
автомобіля
Шевролет-Авео-таксі,
виїжджаючи з прилеглої території з 1 пасажиром не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем БМВ
На вул. Кільцевої у м. Водій автобуса Фольксваген-ЛТ-35, рухаючись без
Херсоні
пасажирів за міським маршрутом № 10, здійснюючи маневр
розвороту здійснив наїзд на пішохода який перетинав
проїжджу частину дороги по пішохідному переходу
На вул. Дружби у
Водій автобуса І-Ван-А07А-30, здійснюючи перевезення 10
с.м.т. Хорошеве,
пасажирів за міським маршрутом № 1702 не впорався з
Харківської області
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення Ніссан-Жук
На вул. Гарібальді у Під час руху автобуса БАЗ-А079.23 водій якого здійснював
м. Лисичанську,
перевезення 17 пасажирів за приміським маршрутом
Луганської області
«Привілля – Лисичанськ» сталося падіння пасажира
На вул. Космічної у м. Водій вантажного автомобіля ДАФ-95ХФ380, недотримався
Дніпро
безпечної швидкості руху та допустив перекидання
транспортного засобу, внаслідок чого зачепив легковий
автомобіль ЗАЗ-110557 та автобус Фольксваген-ЛТ-35 водій
якого здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 60

Водій та пасажир
легкового
автомобіля-таксі
отримали травми
Пішохід від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди.
Постраждалі
відсутні

1-0-2 З вини

Пасажир отримав
травму

1-0-1 Не з вини

1 пасажир
автобуса отримав
травму та після
надання першої
медичної
допомоги
відпущений
додому

1-0-1 З вини

1-1-0 З вини

1-0-0 З вини

07.02.2019
11:40
8

07.02.2019
15:00
9

08.02.2019
03:50
10

08.02.2019
02:40
11

08.02.2019
07:00
12

13

14

15

07.02.2019
07:35

09.02.2019
14:20

09.02.2019
16:15

На 517 км автодороги
М-03 «Київ – Харків –
Довжанський», при
в’їзді до м. Харкова

Водій автобуса Неоплан-316СНД, здійснюючи перевезення Пасажир отримав
49 пасажирів за регулярним маршрутом «Ківшарівка –
травму
Харків», недотримався безпечної швидкості та дистанції
руху, допустив зіткнення з легковим автомобілем МітсубісіЛ200
На 52 км автодороги Водій вантажного автомобіля МАЗ-642205 (бензовоз) Водій вантажного
Р-42 «Лубни –
здійснюючи перевезення 3 тон бензину марки АІ-92 не автомобіля МАЗ
Миргород – Опішня» впорався з керуванням з’їхав у кювет де допустив отримав опіки та
у с. Полив’яне,
перекидання транспортного засобу. Під час перекачки був доставлений
Полтавської області бензину у другий бензовоз виникла пожежа. Вантажний
до лікарні
автомобіль МАЗ-642205 згорів повністю.
На 310 км автодороги Водій автомобіля Фольксваген-ЛТ-35 (заробітчани) не 3 особи загинули
М-21 «Виступовичі – дотримався безпечної швидкості руху та допустив
та 3 отримали
Житомир – Могилів- зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ який стояв на
травми
Подільський», у м.
правому походу узбіччі
Вінниці
На 77 км автодороги Водій вантажного автомобіля Сканія-Р420 належить 2 особи загинули
Н-28 Чернігівнерезиденту України, не надав переваги у русі та допустив
та 1 отримала
Городня-Сеньковка у зіткнення з автобусом Неоплан-Н116, нерезиденту України,
травми
с. Гасичівка
водій якого здійснював перевезення 14 пасажирів за
Чернігівська область регулярним маршрутом Москва (Російська Федерація) –
Київ – Тирасполь (Республіка Молдова)
На площі Соборної у Під час руху автобуса Богдан-А091, здійснюючи
Постраждалі
м. Чернівцях
перевезення 4 пасажирів за міським маршрутом № 36
відсутні
відбулося самозагорання моторного відсіку. Пожежу
загасили самостійно. Пожежників до місця загорання не
викликали.
На вул.
Водій автобуса Богдан-А09202, здійснюючи перевезення 38
1 пасажир
Васильківської
пасажирів за міським маршрутом № 812 не дотримався автобуса отримав
у м. Києві
безпечної дистанції руху і допустив дотичне зіткнення з
травму
вантажним автомобілем ДАФ-105
На вул. Соборної
Водій автобуса Богдан-А069.21, здійснюючи перевезення 15 Пішохід отримав
у м. Рівному
пасажирів за міським маршрутом № 39 здійснив наїзд на
травму та був
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
доставлений до
дороги у невстановленому для цього місці
лікарні
На вул. Київської у м. Водій автобуса Івеко-Дейлі, здійснюючи перевезення 10
1 пасажир
Умані, Черкаської
пасажирів за приміським маршрутом «Умань – Коржова
легкового
області
Слобідка», здійснюючи поворот ліворуч не надав переваги у автомобіля травм

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-3-3 Не резидент

1-2-1 Не
резиденти

1-0-0
Самозагорання

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

1-1-5 З вини

русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем ОпельАстра

10.02.2019
14:30
16

17

11.02.2019
08:25

18

11.02.2019
07:00
11.02.2019
12:30

На 686 км автодороги
М-06 «Київ – Чоп»,
поблизу с. Нагірне,
Львівської області

12.02.2019
11:40

На вул. Добровільців
у м. Дніпрі

19

20

21

22

На 197 км автодороги
М-21 «Виступовичі –
Житомир – МогилівПодільський»,
Житомирської області
На вул.
Краснодарської,
у м. Харкові
На Привокзальної
площі у м. Сумах

12.02.2019
18:10

13.02.2019
07:21

Водій вантажного автомобіля ГАЗ-330214 не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з автобусом Стрий-Тур-А-07563, водій якого
здійснював перевезення 33 пасажирів за регулярним
маршрутом «Бердичів - Київ»
Водій автобуса І-Ван-А07А1, рухаючись заднім ходом без
пасажирів за міським маршрутом № 281 допустив зіткнення
з легковим автомобілем Мазда-3
Під час руху автобуса Рута-25, водій якого здійснював
перевезення 25 пасажирів за міським маршрутом № 61
відбулося від’єднання заднього правого колеса
Водій легкового автомобіля Ніссан-Кашкай не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з вантажним автомобілем Вольво-ФХ-95

Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-312,
здійснюючи
перевезення 9 пасажирів за міським маршрутом № 19
здійснив наїзд на пішохода який перетинав проїжджу
частину дороги по пішохідному переходу
На 09 км. а/д
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 4
«Житомир-Сквира», пасажирів за маршрутом «Житомир-Піски», не врахував
Житомирської області дорожньої обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху
та допустив наїзд на пішохода
Заїзд на Південний
Водій вантажного автомобіля МАЗ-533702 не надав
міст у бік проспекту переваги у русі та допустив зіткнення з трактором МТЗБажана, у м. Києві
82.1.26

загинув на місці
пригоди, ще 3
пасажири
легкового
автомобіля та
водій та 1
пасажир автобуса
отримали травми
Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля
загинув на місці
пригоди, ще 1
пасажир
легкового
автомобіля
отримав травму
Пішохід отримав
травму та був
доставлений до
лікарні
Пішохід отримав
травми

1-1-1 Не з вини

Водій трактора
отримав травми

1-0-1
Неліцензований

1-0-1 З вини

1-0-1 З вини

13.02.2019,
10:30
23

13.02.2019
08:45
24

25

1

1

13.02.2019
19:45

12.02.2019
09:45

07.02.2019
12.30

07.02.2019
13.20

2

3

07.02.2019,

На Магістральному
в’їзді у м. Харкові

Водій легкового автомобіля Деу-Ланос недотримався
Постраждалі
безпечної дистанції руху допустив попутне зіткнення з
відсутні
легковим автомобілем Фольксваген-Джетта, який внаслідок
удару виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з автобусом І-ВАН-A-07A-22, водій якого
здійснював перевезення 15 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом № 193 «Харків-Буди»
На вул. Шевченка у м. Водій автобуса Рута-17-СПВ, здійснюючи перевезення 10 Пішохід отримав
Чернігові
пасажирів за приміським маршрутом «Чернігів - Брусилів»,
травми
не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на
пішохода, який переходив проїзну частину дороги в межах
пішохідного переходу, після чого виїхав на узбіччя та
здійснив на перешкоду (електроопора)
На вул. Центральній у Водій автобуса БАЗ-А079.19, здійснюючи перевезення за
Пішохід від
м. Мирнограді,
маршрутом № 86 «Дніпро – Краматорськ», допустив наїзд отриманих травм
Донецької обл.
на пішохода, який переходив проїзну частину дороги не загинув на місці
встановленому місці
пригоди
Міський електричний транспорт
На перехресті
Водій тролейбуса Тролза інвентарний, здійснюючи
Постраждалі
Білгородського шосе перевезення 40 пасажирів за міським маршрутом № 2
відсутні
та вул. Комуни у м.
недотримався безпечного інтервалу руху та допустив
Харкові
дотичне зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2107
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Бригадир колії повідомив про знаходження гранати на 6
О 13.40 гранату
«Донецька залізниця», колії, викликано поліцію та ДСНС.
знешкоджено,
ДН-2 Лиман ст.
затримки поїздів
Рубіжне
немає
Регіональна філія
У електропоїзді №6253 Близнюки – Слов’янськ (ЕР2Т Затримано поїзди:
«Донецька залізниця», №7209), що прибув на 42 колію, після висадки пасажирів №6237 на 25 хв.,
ДН-2 Лиман ст.
відбулося загоряння у другому та третьому вагонах №6014 на 10 хв.,
Слов’янськ
№720903, 721006 приписки РПЧ-3 Лиман. Викликано №6012 на 13 хв.,
ДСНС. За допомогою двох автомобілів АЦ-40 ДПРЗ №6 м. №2273 на 1 год.
Слов’янськ о 14.07 пожежу ліквідовано
55 хв., №2275 на
25 хв., №2311 на
48 хв., №2313 на
51 хв
Регіональна філія
Поїзд №144 Ворохта – Київ (2ТЕ10У №086), на Водія автомобіля

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Втручання в
діяльність
1-0-0 Пожежа

1-0-1 ДТП на

16.05

07.02.2019,
18.55
4

нерегульованому без чергового працівника переїзді 4 км
ПК7 сталося зіткнення з вантажним автомобілем, що
проігнорував дорожні знаки та виїхав на переїзд. Внаслідок
зіткнення сталося сходження першої колісної пари
тепловоза. Постраждалих у поїзді немає. Вини залізниці
немає. Повідомлено: поліція, швидка допомога.
Регіональна філія
Поїзд №78 Ковель – Київ (ЧС-4 №200) на 7 км ПК10
«Південно-Західна
смертельно травмував майстра колії ПЧ-3 Величко.
залізниця», ДН-1 Київ Повідомлено: поліція, швидка допомога.
ст. Київ-Волинський

08.02.2019,
03.30

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка ст.
Знам’янка

08.02.2019,
05.57

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень перегін
Пояски – ДіброваОлевська

5

6

08.02.2019,
12.45
7

«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ
перегін Хриплин –
Братківці

При виконанні маневрової роботи тепловозом ЧМЕ3 №1317
з перестановки одного порожнього напіввагона (Україна) з
колії №5 на колію №4 сортувально-відправного парку, на
стрілочному переводі №607 сталося сходження тепловоза
першою колісною парою за напрямком руху. О 04.17 надано
наказ на виїзд відновного поїзда ст. Знам’янка
Поїзд №6480 Олевськ – Коростень (ДР1 №257/264)
зупинився на 215 км ПК5 через несправність дизель-поїзда
та запросив допоміжний локомотив. О 06.15 зі ст. Коростень
надано допоміжний локомотив 2М62 №1252А

травмовано,
госпіталізовано
до лікарні м.
Івано-Франківськ

залізничному
переїзді

Смертельно
травмовано
працівника УЗ.
Поїзд №78
затримано на 20
хв.

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія
Сходження
тепловоза з колії.
Постраждалі
відсутні

Поїзд №6480
відправився з
допоміжним із
загальною
затримкою на 1
год. 33 хв. О 08.15
поїзд прибув на
кінцеву ст.
Коростень із
затримкою на 57
хв
Регіональна філія
Під час руху локомотива на під’їзній колії ПАТ
Сходження
«Південна залізниця», «Сумихімпром» (колія на балансі колієвласника) сталося
вагону з колії.
ДН-3 Суми ст. Баси
сходження вагона №60366630 (УЗ, вантаж – вапно) трьома
Розсипання
колісними парами
вантажу та
постраждалих
немає.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія

08.02.2019,
18.44

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. перегін Боярка –
Васильків

08.02.2019,
23.16

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст. Берда
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

8

9

09.02.2019,
00.17
10

09.02.2019,
12.33

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса ст.
Карпове

09.02.2019,
17.52

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст.
Кам’янськеПасажирське
Регіональна
філія
«Придніпровська
залізниця»,
ДН-1
Дніпро, ст. Ігрень

11

12

09.02.2019,
18.30
13

14

10.02.2019,

Регіональна філія

Поїзд №6025 Київ – Фастів (ЕР9М №556) затримано на 12
хв. на з.п. 888 км через зрив стоп-крану сторонніми особами. Загальна затримка
При подальшому слідуванні поїзд зупинено на ст. Сорочий поїзда склала 40
Брід для пропуску графікових поїздів №81, 67.
хв
Під час виконання маневрових переміщень локомотивом
ЧМЕ3 №4607 відбувся розріз стрілки №5.

Затримано поїзд
№6842 на 1 год.
22 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

по станції Чаплине зник зв’язок між ДНЦ та ДСП,
міжстанційний зв’язок Чаплине – Просяна, Чаплине – Затримано поїзд
Мечетна, Чаплине – Улянівка та зв’язок АТС. Причина: №2181 на 1 год.
сторонніми особами пошкоджено кабель 100х2 по вул.
35 хв
Жовтнева-46.
Поїзд №3107 (2ЕЛ5 №002 ТЧ-2 Подільськ) зупинено на
колії №3 через відсутність колій приймання на ст. ОдесаЗастава І. За повідомленням машиніста поїзда №798 у
хвостовій частині поїзда на колії №3 виявлено висипання Затримка поїзда
вантажу з вивантажувального люка. Під час огляду складу складає більше 30
поїзда помічником машиніста виявлено у 47 з голови поїзда
хв.
вагоні №58569716 (Україна) відкритий сторонніми особами
вивантажувальний люк, перший за напрямком руху, з
просипанням вантажу - зерно пшениці, близько 2 т.
Поїзд №6035 Дніпро-Головний – П’ятихатки (ЕР2Т №7249)
Смертельно
на 154 км ПК5 смертельно травмував стороннього чоловіка.
травмовано
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Відправився поїзд
сторонню особу.
о 17.58
Затримка поїзда
на 10 хв..

1-0-0 Втручання в
діяльність

При виконанні маневрової роботи на під’їзній колії АТ
«ДТЕК Дніпроенерго» власним локомотивом ТЕМ2У
№8997, з осаджування групи 16 вагонів, допущено
Сходження вагона
сходження 3-го за напрямком руху навантаженого вагона
з колії
№67857474 (Україна, вантаж - вугілля) трьома колісними
парами. Під’їзна колія АТ «ДТЕК Дніпроенерго» на балансі
колієвласника
В.о. начальника станції виявив між коліями №3 та №5, Затримок поїздів

1-0-0 Аварія
(сходження)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання в

07.30

10.02.2019,
06.25

«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль ст.
Теребовля
Регіональна
філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1
Київ. перегін Підгірці
– Петро Кривоніс

навпроти приміщення вокзалу, сторонній предмет схожий
на снаряд. Повідомлено: поліція, ДСНС. О 08.30
працівниками ДСНС сторонній предмет подібний до
артилерійського снаряду часів ВВВ прибрано.
Машиніст поїзда №6722 Миронівка – Київ (ЕР9м №728,
РПЧМ-8 Волинський) повідомив, що сигнальна установка
№6 сигналізує «Червоним» показанням.

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне перегін Біла –
Володимирець (вузька
колія)
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка ст.
Долинська
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп перегін
Плиски – Черемушки
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне перегін Ківерці
– Рожище

Поїзд №6392 Зарічне – Антонівка (ТУ2 №062) на 22 км
Сходженням з
ПК10 застосував екстрене гальмування в зв’язку із
рейок тепловоза.
сходженням з рейок тепловоза двома колісними парами в
Поїзд відправлено
середину колії та двох вагонів: №5909 другим візком,
із затримкою на 4
№5879 першим візком. Працівниками ПЧ-6 тепловоз та
год. 02 хв
вагони встановлено на рейки, о 19.42
Поїзд №376 Херсон – Харків відправився із затримкою на 52
хв. через виклик працівників поліції до 7 вагону №04314027
Постраждалі
по причині висадки пасажира (місце №55), який перебував у
відсутні
стані алкогольного сп’яніння
Поїзд №896 Київ – Конотоп (ЕР9м №384) на 581 км ПК8
Травмовано
травмував стороннього чоловіка. Потерпілого поїздом сторонню особу.
доставлено до ст. Бахмач-Пасажирський, де швидкою Затримка поїзда
допомогою госпіталізовано у міську лікарню. Повідомлено:
№896 склала 07
поліція, швидка допомога.
хв
Поїзд №6365 Ківерці – Ковель (ЕР9м №554) зупинився на
301 км ПК1 через несправність складу та запросив Затримка поїзда
допоміжний локомотив. З допоміжним локомотивом ЧМЕ3 на 1 год. 15 хв. По
№526 поїзд №6365 прибув на ст. Рожище о 19.00 із впливу затримано
затримкою на 46 хв., відправився після схрещення з поїздом поїзд №668 на 45
№58 о 19.17 з загальною затримкою на 1 год. 02 хв. На
хв.
кінцеву ст. Ковель поїзд №6365 прибув о 20.44

15

10.02.2019,
15.40
16

17

11.02.2019,
00.45

11.02.2019,
18.18
18

11.02.2019,
18.10
19

немає

діяльність

Затримка поїзд
№6722 скала
09 хв. По впливу
затримано поїзди:
№80 на 1 год. 21
хв., №104 на 53
хв., №6703 на 25
хв., №102 на 24
хв., №6701 на 22
хв., №731 на 15
хв., №765 на 15
хв., №12 на 08 хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(сходження)

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

11.02.2019,
19.17

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка ст.
Мартинівська

Поїзд №2768 (ВЛ80т №1077 ТЧ-7 Знам'янка, ТЧМ-4
Помічн, ст. формування Чорноморська) зупинився 1157 км
ПК4 при швидкості руху близько 35 км/год через
спрацювання автогальм. Під час огляду складу поїзду
помічник машиніста виявив саморозчеплення автозчепів
між 22-м з голови поїзду вагоном №95240784 (Україна, ДР–
27.07.2018 ВЧД Шепетівка) та 23-м вагоном №95237947
(Україна, ДР – 26.04.2017 ВЧД Шепетівка), з утворенням
розриву 25 метрів між вагонами. Причина: випадання клину
автозчепу у 22-му вагоні. Відправився поїзд №2768 о 21.05

12.02.2019,
04.43

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Нікополь
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Харків-Сортувальний
– Дергачі

Поїзд №2337 (ВЛ-8 №450, ТЧМ-2 Кривий Ріг) допустив
проїзд заборонного показання світлофора Н1 та розріз
стрілочного переводу №2.

20

21

12.02.2019,
11.25
22

12.02.2019,
16.20
23

12.02.2019,
19:48
24

Машиніст поїзда №8606 на переїзді 771 км (з черговим
працівником) застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на сторонню особу. Наїзд попередити не
вдалося – смертельно травмовано чоловіка, яких переходив
колію при забороняючих показниках переїзної сигналізації
та опущених шлагбаумах
Регіональна філія
Поїзд №1645 (ВЛ8 №509 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) зупинився на
«Придніпровська
колії №1 через несправність локомотива з вимогою
залізниця», ДН-2
допоміжного локомотива. О 17.20 надано допоміжний
Кривий Ріг ст. Кривий локомотив ВЛ8 №291 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол, зі ст. Кривий Ріг.
Ріг-Західний
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка

Поїзд №2273 (ВЛ82М №075 ТЧ-1 Придн., ТЧМ-15
Григоревич Пів) зупинився на 391 км ПК10 в непарній
горловині з вимогою допоміжного локомотива. З
допоміжним локомотивом ВЛ80к №481 (ТЧМ-7 Підгорний)
поїзд відправлено о 20.45

Затримка поїзда
на 01 год. 50 хв.
По впливу
затримано поїзди:
№2764 на 1 год.
55 хв., №1490 на 1
год. 32 хв., №1492
на 1 год. 28 хв.,
№2774 на 1 год.
15 хв., №2743 на 2
год. 10 хв., №1623
на 1 год. 45 хв.,
№2751 на 1 год.
45 хв., №2749 на 1
год. 20 хв

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
Затримки поїздів
уточнюється
1-1-0 Аварія
Смертельно
травмовано
сторонню особу
Затримка поїзда
№1645 складає 2
год. 40 хв. По
впливу затримано
поїзд №6476 на 1
год. 10 хв.
Затримка поїзда
склала 1 год. 30
хв. По впливу
затримано поїзди:
№119 на 1 год. 15
хв., №2275 на 1

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

год. 20 хв., №1517
на 1 год. 10 хв.
12.02.2019,
22:10
25

26

12.02.2019,
21:45

12.02.2019,
23:33
27

12.02.2019,
близько
18:00

28

13.02.2019,
12:00
29

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Бурштин –
Галич

Поїзд №750 Київ – Івано-Франківськ (2М62у №0074) на
регульованому переїзді 107 км ПК9 без чергового
працівника сталося зіткнення з легковим автомобілем, який
незважаючи на справно діючу автоматичну світлову та
звукову сигналізацію, в’їхав в бік локомотива.
Постраждалих та пошкоджень локомотива немає. Вини
залізниці немає
Регіональна філія
Складачем поїздів між 1 та 3 головними коліями поблизу
«Донецька залізниця», стрілочного переводу №11 виявлено стороннього чоловіка
ДН-2 Лиман, ст.
віком приблизно 50-60 р. з ознаками травмування рухомим
Хлібодарівка
складом. о 22.55 чоловіка госпіталізовано
Регіональна філія
Поїздом №117 Київ – Чернівці (ЧС4 №061) смертельно
«Південно-Західна
травмовано стороннього чоловіка
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст. Гнівань
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин. На перегоні
між з.п. Лютарський
та ст. Ольшаниця, 83
км ПК8

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, дільниця
Новгород-Сіверський
– Семенівка

Під час слідування поїзда № 6237 відбулась сутичка між 3
пасажирами, які в стані алкогольного сп’яніння порушували
громадський порядок (зірвали стоп-кран, виламували двері
машиніста) та охоронцем воєнізованої охорони. Охоронець
застосовував вогнепальну зброю (з метою самоохорони), в
наслідок чого вище вказані пасажири отримали травми.
Працівниками Рокитнянського відділення поліції по станції
Ольшаниця було затримано три громадянина які були
доставлені каретою швидкої допомого спільно з
працівниками Рокитнянського відділення поліції в лікарні
смт. Рокитно де і перебувають на теперішній час.
По даному факту було відкрито кримінальні провадження
Поїзд №6703 Терещенська – Семенівка (ДР1А №211/257
РПЧ-10, ТЧМ-11 Василенко) відправився зі ст. НовгородСіверський об 11.47 згідно графіка. На кінцеву ст. Семенівка
поїзд прибув о 16.23 із затримкою на 3 год. 18 хв. через
падіння дерев на колію внаслідок несприятливих погодних
умов. На шляху прямування поїзда допущено 25
неграфікових зупинок для забезпечення габариту шляхом
розчищення колії від гілок та дерев працівниками ПЧЛ-5.

Поїзд затримано
на 29 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Травмовано
сторонню особу.
Затримки поїздів
немає.
Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Поїзд затримано
на 11 хв.

1-0-1 Аварія

3 особи отримали
травми

1-0-3 Втручання в
діяльність

Затримка поїзда
на 2 год. 00 хв.

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

13.02.2019,
18:13
30

31

14.02.2019
08.15

По обороту затримано поїзд №6704 на 2 години
Машиніст поїзда №3603 (ЧМЕ3 №2377) застосував екстрене
гальмування для запобігання наїзду на сторонню особу.
Наїзд попередити не вдалося травмовано дівчину.
Постраждалу з травмою ноги (роздроблена кістка правої
ноги) доставлено в міську лікарню
Регіональна філія
Бригадир колії в районі стрілочного переводу №5 виявив
«Донецька залізниця», два снаряди та дві міни. Місце огороджено. Повідомлено:
ДН-2 Лиман, ст.
поліцію, ДСНС. О 09.40 працівниками ДСНС вибухові
Бахмут-1
пристрої вилучено.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
ст. Гайворон

Травмовано
сторонню особу.
Затримки поїздів
немає.

1-0-1 Аварія

Затримки поїздів
немає.

1-0-0 Втручання в
діяльність

