Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 07.03.2019 по 14.03.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
5
Не з вини:
12
4
13
ВСЬОГО:
13
4
18
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
1
0
Не з вини:
0
0
0
ВСЬОГО:
1
1
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
1
0
1
ВСЬОГО:
2
0
1
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
21
15
4
- наїзди на сторонніх
18
15
4
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
10
0
0
ВСЬОГО:
31
15
4

Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

8

0

1

3

0

1

2

0

1

13

0

3

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт

07.03.2019
11:10
1

2

3

4

07.03.2019
08:35

На перехресті вул.
Шмідта і
Старокозацької
у м. Дніпро
На Салтівському
Шосе
у м. Харкові

07.03.2019
18:05

На вул. Куліша
у м. Львові

08.03.2019
04:20

На автодорозі Н-27
Чернівці – Мена –
Сосниця – Гремяч
у с. Лоска,
Чернігівської

Водій автомобіля патрульної поліції Тойота-Пріус, рухаючись з
другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з автобусом РУТА-25, водій якого здійснював
перевезення 3 пасажирів за міським маршрутом № 79

Постраждалі
відсутні

Водій
легкового
автомобіля
СУБАРУ-ФОРЕСТЕР
Постраждалі
недотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з
відсутні
автобусом БОГДАН-А09302, водій якого здійснював
перевезення 35 пасажирів за міським маршрутом № 233
Водій автобуса БАЗ-А079.20, здійснюючи перевезення 25 Пішохід отримав
пасажирів за міським маршрутом № 25, допустив наїзд на
травму
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги у
невстановленому для цього місці
Водій автобуса Мерседес-Бенц-О303, здійснюючи перевезення
5 пасажирів
30 пасажирів за регулярним міжнародним маршрутом Москва –
автобуса
Чернівці, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де допустив отримали травми
перекидання транспортного засобу

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-5 З вини

09.03.2019
10:20

області
На вул. В. Гетьмана
у м. Києві

5

09.03.2019
20:30
6

7

8

9

10

11

11.03.2019
14:25

На 121 км
автодороги Н-25
Городище-РівнеСтарокостянтинів
у с. Колоденка
Рівненської області
На проспекті
Свободи
у м. Львові

11.03.2019
13:50

На вул. Пограничній
у м. Миколаєві

11.03.2019
20:40

На просп.
С. Бандери,
у м. Києві

11.03.2019
10:45

На Броварському
проспекті
у м. Києві

11.03.2019
21:50

На 303 км. а/д М-07
«Київ-Ковель-

Під час руху автобуса Богдан-А22112 якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 242,
сталося падіння пасажира

Пасажир
отримав травму
та після надання
першої медичної
допомоги був
відпущений
додому
Водій автобуса Мерседес-Бенц-Варіо, рухаючись без пасажирів
Пішохід від
з СТО до місця стоянки транспортного засобу здійснив наїзд на отриманих травм
пішохода який раптово вийшов на проїжджу частину дороги у загинув на місці
невстановленому для цього місці
пригоди

1-0-1 Не з вини

Водій автобуса МАН-НЛ-202, здійснюючи перевезення 50 Пішохід отримав
пасажирів за міським маршрутом № 53, допустив наїзд на
травму та був
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги у доставлений до
невстановленому для цього місці
лікарні
Під час руху автобуса СПВ-Рута-20, водій якого здійснював
Водій та 4
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 89, через
пасажири
порив вітру впало дерево
автобуса
отримали травми
Водій автобуса БОГДАН А-09201, здійснюючи перевезення 19
Пішохід від
пасажирів за міським маршрутом № 222, допустив наїзд на отриманих травм
пішохода, який раптово вийшов на проїзджу частину дороги загинув на місці
у не встановленому для цього місці
пригоди
Водій автомобіля МАН-ЛЕ20.280, не врахувавши дорожньої
Постраждалі
обстановки та не вибравши безпечної швидкості руху, здійснив
відсутні
зіткнення з автобусом Богдан-А091, що стояв у другій смузі
проїжджої частини з увімкненою аварійною сигналізацією
Водій вантажного автомобіля ДАФ ХФ 105. 460, з
Пішохід від
напівпричепом ШМІТЦ-СЦС 24Л, здійснюючи перевезення отриманих травм

1-0-1 Не з вини

1-1-0 Не з вини

1-0-5 Не з вини

1-1-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-1-0 Не з вини

12.03.2019
16:55
12

13.03.2019
06:30

Ягодин»,
Рівненської області
На 200 км.
автодороги Н-25
«Городище – Рівне Старокостянтинів»,
Рівненської області
На проспекті
Академіка Глушкова

13

13.03.2019
16:45
14

На перехресті
вулиць
Кропивницького
та Преображенська,
у м.
Кропивницькому

небезпечного вантажу, допустив наїзд на пішохода, який
перебігав дорогу у невстановленому для цього місці

загинув на місці
пригоди

Водій легкового автомобіля ПЕЖО не врахував дорожню Водій легкового
обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив автомобіля від
зіткнення з вантажним автомобілем Рено-Магнум-460.18, отриманих травм
з напівпричепом ШВАРЦМЮЛЕР, що рухався у зустрічному загинув на місці
напрямку
пригоди
Водій вантажного автомобіля Сканія, країна реєстрації
Республіка Туреччина, здійснюючи міжнародні вантажні
перевезення, недотримався безпечної швидкості та дистанції
руху допустив зіткнення з вантажним автомобілем Сканія, р/н
34GP6850, країна реєстрації Республіка Туреччина, водій якого
здійснював міжнародні вантажні перевезення
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не надав переваги у
русі, рухаючись на заборонений червоний сигнал світлофора
допустив зіткнення з автобусом БАЗ–2215, водій якого
здійснював перевезення 8 пасажирів за міським автобусним
маршрутом № 5А

1-1-0 Не з вини

Водій
вантажного
автомобіля
Сканія,
р/н 79ED211,
отримав травми
5 пасажирів
автобуса
звернулися до
лікарні після
ДТП

1-0-1 Нерезидент

Постраждалі
відсутні

1-0-0
Самозагорання

Водій та 1
пасажир
легкового
автомобіля
отримали травми
та 1 пасажир
легкового

1-1-2 Не з вини

1-0-5 Не з вини

Міський електричний транспорт

1

2

07.03.2019
15:20

На проспекті Миру
у м. Чернігові

09.03.2019
19:50

На вул.
Братиславської
у м. Києві

Під час руху тролейбуса ЗиУ-9 водій якого здійснював
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 9, сталося
самозагорання моторного відсіку (тролейбус згорів повністю)
Водій легкового автомобіля ДЕУ-Ланос недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення з
тролейбусом Богдан-Т90110, водій якого здійснював
перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом № 37

3

13.03.2019
09:15

На вул. Жолудєва,
у м. Києві

Під час здійснення перевезень пасажирів Трамваєм ЕлектронT5B64, за міським маршрутом № 1 вході виїзду з кривої
трамвайний вагон №803, зійшов з рейкового полотна

автомобіля
загинув на місці
пригоди.
Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Залізничний транспорт
07.03.2019
11:20
1

08.03.2019
01:00
2

08.03.2019
02:40
3

08.03.2019
11:15
4

5

08.03.2019
15.18

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Переяславська –
Березань
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ перегін
Заоскілля –
Мовчанове
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ перегін
Куземівка – Сватове
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ ст.
Долина
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,

Поїздом №725 Харків – Київ (HRCS2 №002) на 75 км ПК2 в
районі зупиночної платформи Хмельовик смертельно
травмовано двох сторонніх чоловіків, які вийшли з
електропоїзда

Поїзд затримано
на 00 год. 13 хв

1-2-0 Аварія
(Наїзд)

Поїзд затримано

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

Поїзд №3092 (ВЛ80к №727) на 813 км ПК8 смертельно
травмував стороннього чоловіка

На регульованому переїзді без чергового працівника 876 км
Потерпілих та
ПК9, при справно працюючій переїзній сигналізації, поїзд №45 вини філії немає.
Ужгород – Лисичанськ (ТЕП70 № 058) застосував екстрене Затримка поїзда
гальмування для попередження наїзду на легковий автомобіль склала 1 год. 51
ВАЗ-2106 з наїздом. Водій з місця події зник.
хв
Поїзд № 6423 Івано-Франківськ – Стрий (ЧМЕ3 № 4581)
прибув із запізненням на 21 хв. через перекриття руху
Постраждалі
пасажирами на з.п. Надіїв (44 км ПК6), які не могли потрапити
відсутні
у вагон. Після розміщення пасажирів провідниками, поїзд
відправився
Машиніст поїзда №8602 (Д1 №436) на 977 км ПК4 застосував Затримки поїздів
екстрене гальмування для запобігання наїзду на сторонню
не сталося

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-1-0 Аварія
(Наїзд)

6

08.03.2019
16:29

08.03.2019,
17.18

7

08.03.2019
23.32
8

09.03.2019
09:40

9

10

09.03.2019

ДН-2 ім. Т.
Шевченка ст.
Новомиргород
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман ст. Рубіжне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин перегін
Триліси – Кожанка

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст.
Світлодолинське
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг ст. Жовті
Води-1

Регіональна філія

особу. Наїзд попередити не вдалося, смертельно травмовано
жінку
При виконанні перестановки групи із 4 вагонів локомотивом
(ЧМЕ3 № 5595) вперед на під’їзній колії (колія на балансі Затримки поїздів
колієвласника) стався схід першого за напрямком руху вагона
не сталося
№28044204 (Казахстан), 1 колісною парою
Під час руху поїзда №763 Київ – Одеса (ЧС4 №196), у тамбурі
вагона №05, безквитковий пасажир відмовився надавати
проїзні документи та завдав тілесні ушкодження (відкусив
частину вушної раковини) старшому стюарду Черевку, який
Затримка поїзда
виконував свої службові обов’язки по перевірці наявності
склала 1 хв
проїзних документів у пасажирів. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу. О 18.12 поїзд №763 зупинився на ст.
Козятин-І для госпіталізації стюарда та висадки безквиткового
пасажира працівниками поліції.
Поїзд № 2460 (ТЕ33АС №2015 "Тризуб") зупинився через Поїзд затримано
відмову дизеля локомотива з вимогою допоміжного. З ст. на 1 год. 48 хв.
Молочанськ надано допоміжний локомотив ТЕ33АС № 2024
По впливу
затримано
поїзди: №83 на 1
год. 24 хв., №70
на 1 год. 24 хв
Поїзд № 6504 Рокувата- П'ятихатки (ЕПЛ №015 РПЧ-1 Затримка поїзда
П'ятихатки) при відправленні на вихідних стрілках непарної склала 1 год. 29
горловини зламав струмоприймач у першому вагоні №1502.
хв. По впливу
затримано
поїзди: №6466
на 50 хв., №3018
на 1 год. 37 хв.,
№4003 на 1 год.
46 хв
Поїзд №797 Харків – Запоріжжя (ЧС2 №265 ТЧ-2 Харків) на .Затримка поїзда

1-0-0 Аварія
(Схід р.с.)

1-0-1 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

12:05

09.03.2019
16:25
11

09.03.2019
17:38
12

09.03.2019
19:54
13

09.03.2019
17:29
14

«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро перегін
Самійлівка –
Варварівка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса ст.
Подільськ

969 км ПК10 травмував сторонню жінку похилого віку

склала 50 хв

Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№ 5575 з осаджування групи із 32 вагонів на колію № 48
Південного парку, де було розташовано 43 порожніх вагона, на Затримки поїздів
стрілці № 26 допущено сходження вагона №53202727 (філія
не сталося
«ЦТЛ», зерновоз) обома колісними парами першого за
напрямком руху візка
Регіональна філія
Поїзд №3056 (2ЕС5к №064 ТЧ-2 Подільськ) на 26 км ПК5.
Смертельно
«Одеська залізниця», смертельно травмував стороннього чоловіка, який лежав
травмовано
ДН-1 Одеса перегін головою на колії
сторонню особу.
Аккаржа - колійний
Затримано
пост 25 км
поїзди: №3056
на 1 год. 01 хв.,
№6348 на 33 хв
Регіональна філія
Поїзд № 4402 (ВЛ8 №1383 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) на 142 км ПК5
«Придніпровська
смертельно травмував стороннього чоловіка
Затримано
залізниця», ДН-1
поїзди: №4402
Дніпро, перегін
на 39 хв., №2824
Воскобійня –
на 5 хв.
Кам’янськеПасажирське
Регіональна філія
Поїзд №2272 (ДЕ32, ТЧ-1 Лиман та штовхач ВЛ8 №1370, ТЧ-1
«Південна
Лиман) зупинився на перегоні за показанням пристрою АСДКПо впливу
залізниця», ДН-2
Б «Тривога 2», 48 рух. од., 1 вісь, права сторона, у вагоні
затримано
Харків перегін
№96396080 (філія «ДВРЗ», напіввагон, ДР – 21.02.2019 поїзди: №712 на
Близнюки (ДН-2
Красноармійськ ВЧД) виявлено робочий нагрів. О 17.56
51 хв., №92 на
Лиман) – Лозова
машиніст запросив допоміжний локомотив. Зі ст. Лозова о 30 хв., №6292 на
(ДН-2 Харків)
18.13 надано допоміжний локомотив ВЛ11 №557, ТЧМ-9.
17 хв
Поїзд прибув на ст. Лозова о 18.39 із затримкою на 1 год. 01 хв.

(Наїзд)

1-0-0 Аварія
(Схід р.с.)

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

1-0-0 Інцидент

15

09.03.2019
22:50

10.03.2019
01:26
16

17

18

10.03.2019
02:20

10.03.2019
04:23

10.03.2019
09:07
19

10.03.2019
13:25
20

Після огляду вагона о 18.51 ОВР заявив аварійний нагрів букси
у вагоні №96396080. Вагон відчеплено.
Регіональна філія
Поїзд №26 Одеса-Яремче (ВЛ40У №1290 ТЧ-2 Подільськ,
«Одеська залізниця», ТЧМ-2 Овсійчук) на 1226 км ПК8 смертельно травмував Поїзд затримано
ДН-1 Одеса. ст.
стороннього чоловіка, який сидів на краю платформи
на 18 хв.
Крижопіль
Регіональна філія
Поїзд № 4233 (локомотив резервом, ВЛ80К №723 ТЧ-15 Поїзд затримано
«Південна
Куп’янськ) на 130 км ПК6 смертельно травмував сторонню на 1 год. 58 хв.
залізниця», ДН-5
жінку
По впливу
Куп’янськ перегін
затримано
Прокопівка –
поїзди: №9303
колійний пост
на 47 хв., №2437
134 км.
на 36 хв
Регіональна філія
Поїзд № 6811 Лосєве – Гракове (Р2 № 340) через виклик
Поїзд
«Південна
працівників поліції з причини бійки сторонніх осіб у вагоні.
відправився із
залізниця», ДН-5
Сторонніх осіб забрано працівниками поліції
затримкою
Куп’янськст. Чугуїв
на 34 хв.
Регіональна філія
Поїзд № 44 Київ – Івано-Франківськ (2М62У № 230А), під час
Відправився
«Львівська
огляду екіпажної частини тепловоза машиніст виявив нагрів
поїзд №44 із
залізниця», ДН-1
буксового вузла п’ятої колісної пари з правої сторони та затримкою на 1
Львів ст. Ходорів
запросив допоміжний локомотив
год. 33 хв
Регіональна філія
Під час слідування поїзда №2813 (ВЛ-11 № 666) спрацював
«Південна
пристрій АСДК-Б «Тривога 0» (повторно) – 46 рух. од., 1 вісь,
залізниця», ДН-2
права сторона, 2 вісь, ліва та права сторони. О 09.12 поїзд Затримка поїзда
Харків перегін
зупинився на 350 км ПК2 через самовільне спрацьовування №2813 склала 30
Савинці –
гальм. При огляді складу поїзда локомотивною бригадою
хв.
Закомельська
виявлено саморозчеплення між 55-м з голови поїзда виявлено
технічні несправності
Регіональна філія
Поїзд № 3076 (ВЛ80 №1821) на 3 км ПК9 застосував екстрене
«Південно-Західна гальмування для попередження наїзду на сторонні предмети Затримка поїзда
залізниця», ДН-1
накладені на рейки (каміння, дерев’яний щит), з наїздом
№3076 склала 10
Київ перегін
хв.
Борщагівка –

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

10.03.2019
11:30
21

10.03.2019
13:47
22

10.03.2019
09:38
23

10.03.2019
16:30
24

25

11.03.2019
05:46

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

Локомотивне депо ТЧ-4 Пологи, цех ремонту локомотивів. При Перша медична
роботі по підтяжці сальника насоса гайковим ключем, отримав допомога надана
травму правого ока слюсар-ремонтник
в Пологівській
міській лікарні,
після чого був
доставлений в
обласну лікарню
м. Запоріжжя
Регіональна філія
Поїзд №137 Хмельницький – Лисичанськ (ТЕП70 №047 ТЧ-7
«Донецька
Ромни, ТЧ-15 Куп’янськ) зупинився на 923 км ПК4 через
По впливу
залізниця», ДН-2
несправність локомотива (витік води з системи охолодження) з
затримано поїзд
Лиман. перегін
вимогою допоміжного. О 14.12 зі ст. Кремінне надано
№6329 на 1 год.
Кабане – Кремінне допоміжний локомотив ЧМЕ3 №5595. Відправився поїзд
26 хв.
№ 137 о 14.27, ст. Кремінне прослідував із загальною
затримкою на 1 год. 35 хв. (надійшов з ДН-5 +24 хв.).
Регіональна філія
Поїзд № 6355 Черкаси – Умань (Д1 №688-3/713-3 РПЧ-6)
«Одеська залізниця», зупинився через несправність тягового обладнання у ведучому
Відправився
ДН-2 ім. Тараса
моторному вагоні Д1 № 688-3, відправився о 10.00. При поїзд №6355 о
Шевченка. ст.
подальшому слідуванні поїзд зупинився о 13.45 на 183 км ПК1
14.51 з
Іскрене
перегону роз’їзд Розсішки – Умань та запросився осадитися на
загальною
більш легкий профіль на роз’їзд Розсішки. О 14.22 по роз’їзду
затримкою
Розсішки замовив допоміжний локомотив. О 14.28 зі ст.
на 2 год. 6 хв
Христинівка надано допоміжний локомотив ЧМЕ3 №2774
Регіональна філія
Поїзд № 2246 (ВЛ80к № 139) на 1073 км ПК3: травмував
Поїзд №2246
«Південно-Західна сторонню жінку потерпілу госпіталізовано.
затримано на 29
залізниця», ДН-3
хв. По впливу
Жмеринка ст.
затримано
Вінниця (вантажна)
поїзди: №772
на 17 хв., №224
на 10 хв.
Регіональна філія
Машиніст поїзда №98 Київ – Ковель (ЧС4 №102 ТЧ-1 Київ- Затримка поїзда
«Львівська
Пас.) на 181 км ПК2 застосував екстрене гальмування для
склала 40 хв.

1-0-1 Інше
(Виробничий
травматизм)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(Наїзд)

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

11.03.2019
08:27
26

11.03.2019
08:50
27

11.03.2019
13:00
28

11.03.2019
15:31
29

11.03.2019
20:05
30

31
32

11.03.2019
20:24

11.03.2019

залізниця», ДН-3
Рівне. перегін Дачне
– Ківерці
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг перегін
Пічугіно – Приворот
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень. перегін
Кодня – Рея
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Дружківка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя. ст.
Плавні-Вантажні
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Явкине
Регіональна філія

запобігання наїзду на сторонню особу. Наїзд попередити не
вдалося смертельно травмовано людину
Шляховий майстер на 78 км ПК2 виявив крадіжку 8 стикових
накладок та 30 болтів. З 08.30 до 09.45 перегін закрито для руху
поїздів для усунення несправності
Шляховий майстер на 115 км ПК8-9 виявив два снаряди часів
ВВВ на відстані 10 м від колії та 60 м один від одного

Під час руху поїзда № 83 Маріуполь – Київ (ЧС8 №075), після
висадки пасажирів з 10 колії на технічну станцію сторонніми
особами зупинено поїзд через виявлення навпроти
пасажирської платформи тіла стороннього чоловіка з
відрізаною головою.
Електропоїздом № 6016 Фенольна – Слов’янськ – Гаврилівка
(ЕР2Т №7210) при відправленні з 2 колії смертельно
травмовано стороннього чоловіка
Поїзд № 2665 (ВЛ11м №448) на колії №1 станції смертельно
травмував стороннього чоловіка.

В поїзді № 122 Миколаїв – Київ (ТЕП70 №0087) при
відправленні, після графікової зупинки спрацювали гальма.
Оглядом складу поїзда у 11 вагоні №040-14338 виявлено
перекритий сторонніми особами кінцевий кран.
Поїзд № 3109 (ВЛ80 №106) зупинився на 16 км ПК4 через

Затримано поїзд
№2311 на 1 год.
20 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Місце
огороджено,
загрози безпеки
руху немає

1-0-0 Інше

Склад поїзда
затримано в
межах 10 колії

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

Поїзд затримано
на 40 хв

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

Затримано
поїзди: №2665
на 22 хв., №1453
на 20 хв.

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

Затримкою
на 38 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда

1-0-0 Інцидент

20:58

12.03.2019
03:45
33

12.03.2019
06:40

34

35

12.03.2019
12.55

12.03.2019
18.10
36

37

13.03.2019
06.00

«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне перегін
Заболотці – ОжидівОлесько
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг ст.
Кривий Ріг

спрацювання гальм. Після огляду складу поїзда, помічником на 1 год. 32 хв.
машиніста, виявлено саморозчеплення автозчепів між 27 з
По впливу
голови поїзда вагоном № 96911201 (Україна, ДР – 20.01.2018 затримано поїзд
ВЧД Дрогобич) та 28 вагоном №96918313 (Україна, ДР –
№743 на 8 хв
28.07.2016 ВРЗ Стій, ПР-4 – 04.12.2018 ВЧД Ковель).
Машиніст поїзда №3001 (ВЛ11 №050) повідомив чергового по
станції, що білля сигналу М3 в горловині станції між коліями
лежить сторонній чоловік з ознаками травмування рухомим Затримки поїздів
складом. О 04.05 потерпілого електровозом ЧС2 № 634 з
не сталося
горловини доставлено до станції та госпіталізовано у міську
лікарню №2
Регіональна філія
Поїзд № 3164 (ВЛ80т № 1413) зупинився через збиття планки
«Південна
нижнього габариту на переїзді 204 км. Оглядом ТЧМ виявлено
залізниця», ДН-4
у вагоні № 96911250 (Україна) відсутність розпірної тяги і
Полтава
вертикальних важелів. О 07:12, після вимкнення гальм у вагоні
Затримка Поїзда
ст. Кобеляки.
поїзд відправився. О 07:52 поїзд № 3164 зупинився на перегоні
№ 3164 на
Ліщинівка – Нові Санжари, через збиття планки нижнього
1 год. 57 хв.
габариту на переїзді 189 км. Оглядом ТЧМ виявлено у вагоні №
96917661 (Україна) провисання вертикального важеля з
розпірною тягою. О 08:41 після усунення несправності поїзд
відправився із загальною затримкою на 1 год. 57 хв.
Регіональна філія
Під час руху поїзд № 8902 (2ТЕ116 №1428 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) на
«Придніпровська
переїзді 325 км (без чергового працівника) допустив зіткнення
Тракторист
залізниця», ДН-2
з трактором ЮМЗ-6, р/н 202-20 АЕ, із навісним обладнанням, отримав травми
Кривий Ріг.
який виїхав на переїзд при забороняючому сигналі світлофора
Регіональна філія
Перегін Доманинці – Кам’яниця, під час руху поїздом № 6526
«Львівська
Мукачево – Сянки (ЕР2 №325/518), на переїзді 251 км (без
Затримка поїзда
залізниця», ДН-5
чергового працівника) було допущено зіткнення з легковим
№ 6526 на 5 хв.
Ужгород
автомобілем марки Хюндай на іноземних номерах PVB057,
який виїхав на переїзд при забороняючому сигналі світлофора
Регіональна філія
Перегін Канатове – Кропивницький. Поїздом №3115 (ВЛ80С
Поїзд № 3115
«Одеська залізниця», №476) на 297 км ПК3 смертельно травмовано стороннього затримано на 38
ДН-3 Знам’янка.
чоловіка
хв. По впливу

1-0-1 Аварія
(Наїзд)

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді
1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді
1-1-0 Аварія
(Наїзд)

затримано поїзд
№3123 на 55 хв.
13.03.2019
02.50
38

13.03.2019
17:24
39

13.03.2019
18:42
40

13.03.2019
18:54
41

13.03.2019
20:08
42

43

14.03.2019,

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса,
Дільниця Веселий
Кут - Усатове

Поїзд №1623 (ВЛ80т №1494 ТЧ-2 Подільськ) зупинено по
станціям: Веселий Кут, Роздільна-Сортувальна, Карпове,
Усатове за показаннями приладів КТСМ («Тривога 0, 2, 1, 1»,
22 рухома одиниця, 3 вісь, права сторона, 42 рівень) у вагоні
№62048720 (побудова ПАТ "Дніпровагонмваш" 29.04.2018). На
станції Одеса-Західна вагон №62048720 відчеплено
Регіональна філія
При слідуванні одиночного маневрового локомотива ЧМЕ3
«Придніпровська
№3057 ТЧ-3 Мелітополь на під’їзній колії ПрАТ «Запорізька
залізниця», ДН-3, ст. товарно-сировинна компанія «Запоріжголовпостач» (колія на
Запоріжжя-Вантажне балансі власника), на ділянці колії між стрілочним переводом
№68 та сигналом М54 допущено сходження першої колісної
пари локомотива за напрямком руху. О 17.50 надано наказ на
виїзд відновного поїзда ст. Запоріжжя 2.
Регіональна філія
Машиніст поїзда №721 Харків – Київ (HRCS2 №008) на 2 км
«Південна
ПК8 застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду
залізниця», ДН-2
на сторонню особу. Наїзд попередити не вдалося смертельно
Харків, ст. Харків- травмовано дівчину
Пасажирській
Регіональна філія
Машиніст поїзда №743 Київ – Львів (ЕКр №001) на 333 км ПК4
«Південно-Західна застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
залізниця», ДН-4
сторонню особу. Наїзд попередити не вдалося смертельно
Коростень, ст.
травмовано чоловіка
Чоповичі
Регіональна філія
Поїзд №6705 Київ-Волинський – Миронівка (ЕР9м №546,
«Південно-Західна РПЧМ-8) прибув із запізненням на 34 хв. через неодноразове
залізниця», ДН-1
зривання стоп-крана сторонніми особами на перегоні Трипілля
Київ, рзд. Расава
– Кагарлик. Після пропуску поїздів: №103, №11, №115 поїзд
№6705 відправився. На ст. Миронівка поїзд прибув із
запізненням на 58 хв.
Регіональна філія

Поїзд № 1623
затримано на 2
год. 16 хв. .

1-0-0 Інцидент

Схід рухомого
складу

1-0-0 Аварія
(схід р.с.)

Загальна
затримка поїзда
на 01 год. 30 хв.

1-1-0 Аварія
(наїзд)

Затримка поїзда
складає 00 год.
24 хв.

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

Поїзд № 6705
затримано на 00
год. 58 хв. По
впливу
затримано поїзд
№103 на 00 год.
19 хв.
Поїзд №2655 (ВЛ80т №1953) зупинився на 292 км ПК9 через Саморозчеплення

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

05:103

14.03.2019
06:34
44

«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Канатове –
Кропивницький
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Одеса-Застава І –
Усатове

спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ виявлено саморозчеплення
між 25 з голови поїзда вагоном №58563735 (Україна) та 26
вагоном №95801072 (Україна).
Поїзд №6252 (ЕР9е №732) на 1496 км ПК6 смертельно
травмував стороннього чоловіка (на вигляд 45-50 р.).

вагонів

Затримки поїздів
не сталося

1-0-1 Аварія
(наїзд)

