Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 13.06.2019 по 20.06.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
9
2
13
Не з вини:
11
2
10
ВСЬОГО:
20
4
23
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
3
0
2
ВСЬОГО:
3
0
2
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
2
0
0
Не ліцензований
1
1
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
3
1
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
10
5
5
- наїзди на сторонніх
10
5
5
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
0
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
7
0
0
ВСЬОГО:
17
5
5
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
12
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
0
0
0
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

0№

Дата і час
скоєння
подій
13.06.2019
08:00

1

14.06.2019
10:00
2

3

14.06.2019
14:50

14.06.2019
08:42
4

13.06.2019
18:54
5

6

15.06.2019
02:30

Місце скоєння
подій

2

0

1

14

0

1

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
На вул.Роменській, Водій вантажного автомобіля ГАЗ-5312 недотримався
Водій вантажного
у м. Суми
безпечної дистанції та допустив зіткнення з автобусом
автомобіля отримав
автобуса
СПВ-РУТА-25,
водій
якого
здійснював
травми
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 19
«Роменська- Ковпака»
На вул.Львівській у Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи перевезення 5
Постраждалі відсутні
м. Галич,
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «ІваноІвано-Франківської Франківськ-Верхня Липиця», не впорався з керуванням і
області
через технічну несправність заїхав на територію житлового
будинку, причиною стало розірвання шини переднього
лівого колеса, в результаті чого був змінений напрямок руху
Водій легкового автомобіля ШЕВРОЛЕ-АВЕО не врахував
2 водії та 2 пасажири
На вул. Хортицьке
дорожні обставини та допустив зіткнення з автобусом автобуса отримали травми
шосе,
РУТА-0483, водій якого здійснював перевезення пасажирів
у м. Запоріжжі
за міським маршрутом № 45
На вул.
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення 10
Постраждалі відсутні
Достоєвського
пасажирів за міським маршрутом № 102е «Комсомольське
у м. Харкові
Озеро – Ринок «ХТЗ», виїжджаючи з прилежної території
не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ЛАДА-ПРІОРА
На 42 км. а/д
Водій
вантажного
автомобіля
Рено-Магнум,
Водій вантажного
«Харків-Красноград- не впоравшись з керуванням допустив наїзд на автомобіля Рено-Магнум
Перещенпине»,
припаркований на узбіччі вантажний автомобіль Ман-ТГА, загинув на місці пригоди
Харківської області р/н ВС7460СТ, що належить «ТРАНС-СЕРВІС-1» ТЗОВ
(Львівська обл.), ліцензія серії АГ № 504828, термін дії
необмежений
На території АТП – На території АТП–1001 виникла пожежа в результаті
Надзвичайна ситуація
1001 по вул.
якої згоріло 11 автобусів «БОГДАН»
Шевченка, 89,
смт. Димер,

Попередня
причина пригоди
1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-4 Не з вини

1-0-0 З вини

1-1-0 З вини

1-0-0 Пожежа

15.06.2019
13:50
7

15.06.2019
15:00
8

9

15.06.2019
14:30

16.06.2019
10:00
10

11

17.06.2019
09:13
17.06.2019
16:25

12

17.06.2019
01:05
13

Київської області
На вул.Київській
у м. Рівному

Водій автобуса ВОЛЬВО р/н. 8B07154, що належить SVD
Trans s.r.o. (Чехія), здійснюючи перевезення пасажирів за
міжнародним маршрутом «Київ – Прага - Плзень», не
врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
автобусом ЧАЗ-А074
На вул. Деревянко
Водій легкового автомобіля ВОЛЬВО-440 не вибрав
у м. Харкові
безпечної дистанції та швидкості руху та допустив
зіткнення з вантажним автомобілем МЕРСЕДЕС-БЕНЦ,
р/н
АХ1204ММ – не ліцензований, з послідуючим
зіткненням з автобусом БАЗ-А079.14, водій якого
здійснював регулярні перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 302е
На майдані
Під
час гальмування в автобусі
БАЗ-А079.14,
Захисників України який рухався за внутрішньообласним маршруту № 1168 «м.
у м. Харкові
Харків – Хорошеве», в наслідок власної необережності
сталося падіння пасажира
На вул.Шептицького Водій автобуса I-ВАН, здійснюючи перевезення 15
у м.Тернополі
пасажирів за маршрутом № 14, здійснив наїзд на жінку
похилого віку, яка раптово вийшла на проїзджу частину
дороги поміж припарковани легкових автомобілів поза
межами пішохідного переходу
На проспекті
Пішохід самовільно зістрибнув зі шляхопровода та впав на
Перемоги
вантажний автомобіль МAН-TGS-41.400, після падіння
у м. Києві
опинився під колесами
На 355 км + 900 м.
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-01829,
здійснюючи
а/д М 12 «Стрийперевезення пасажирів за міжнародним маршрутом
Тернопіль«Сучаве (Руминія) – Запоріжжя (Україна), на заокруглені
Кіровограддороги не впорався з керуванням, здійснив наїзд на
Знам’янка», у с.
відбійник та допустив перекидання транспортного засобу
Лукашівка,
Літинського району,
Вінницької області
На 419 км + 68 м а/д Водій легкового автомобіля Джилі-Сі-Кей, р/н АХ2334СТ –
«Київ - Харківне ліцензований, не впоравшись з керуванням здійснив
Довжанський»,
виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з
Харківськоої
автобусом Сканія-К113
області

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пасажирка автобуса
отримала травму

1-0-1 Не з вини

Пішохід загинула на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Пішохід від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

1-1-0
Неліцензований

4 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-4 З вини

В результаті ДТП водій
легкового автомобіля
загинув на місці пригоди.

1-1-0 Не з вини

18.06.2019
12:15
14

16

17

18

19

18.06.2019
10:21

На просп. Героїв
Сталінграду
у м. Києві

19.06.2019
08:45

На вул.
Дніпроводській
у м. Києві

18.06.2019
05:40

На перехресті вул.
Петропавлівська та
вул. Перекопська
у м. Суми
На 215 км
автодороги АД М12-215км Стрий –
Тернопіль –
Кіровоград Знам`янка неподалік
с. Війтівці,
Хмельницької
області
На проспекті

18.06.2019
02:25

20

21

Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 14
пасажирів за міським автобусним маршрутом № 87а, на
пішохідному переході допустив наїзд на пішохода

В салоні автобуса РУТА-19, водій якого здійснював
перевезення 16 пасажирів за міським маршрутом № 109
«Ринок – завод ГТВ», сталося загоряння електропроводки
праворуч кермової колонки. Водій зупинив автобус,
екстрено
висадив
пасажирів,
загасив
пожежу
вогнегасником
18.06.2019
На перехресті
Водій автобуса БОГДАН-А-09202, рухаючись за міським
11:00
вулиць Шевченка та маршрутом № 12, здійснив екстрене гальмування з метою
Чехова у м. Черкасах уникнення зіткнення з автомобілем, який не надав переваги
у русі автобусу. Внаслідок чого в салоні т.з. відбулося
падіння пасажирів
18.06.2019
09:05

15

На перехресті
проспекті
Д. Яворницького та
вул. Гоголя
у м. Дніпрі
На вул. В. Сосюри у
м. Лисичанську,
Луганської області

19.06.2019

Пішохід отримала травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Загорання

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Водій автобуса Богдан-А09202, здійснюючи перевезення
14 пасажирів за міським маршрутом, не впорався з
Постраждалі відсутні
керуванням та допустив зіткнення з легковим автомобілем
ШКОДА-ОКТАВІЯ
Сталося зіткнення легкового автомобіля Тойота-Камрі,
2 пасажири легкового
легкового автомобіля ЗАЗ-Віда та автобуса МАЗ-203065,
автомобіля ЗАЗ-Віда
водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів за
отримали травми
міським маршрутом № 41.
Водій легкового автомобіля Форд-Фокус, рухаючись по
другорядній дорозі, не надав переваги у русі та допустив
Постраждалі відсутні
зіткнення з автобусом Рута-25, який рухався без пасажирів
не за маршрутом
Водій автобуса Ван-ХОЛ-Т9917, здійснюючи перевезення
26 пасажирів за міжнародним маршрутом «Фоджа –
Херсон», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з
1 пасажир автобуса
вантажним автомобілем Івеко-Страліс, з напівпричепом (змінний водій) загинув на
Шмітц, який рухався у попутному напрямку
місці пригоди, а 3 його
пасажири отримали
травми
Водій легкового автомобіля Тойота-Авенсіс не впорався з

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-1-3 З вини

1-0-0 Не з вини

22

14:00

Перемоги
у м. Києві

19.06.2019
16:00

На вул. Київській
у м. Житомирі

19.06.2019
16:10

На 30 км + 175 м.
втодороги Р-22 КПП
«Красна Талівка» –
Луганськ, ,
СтаничноЛуганський р-н.,
Луганської області

23

керуванням та допустив зіткнення з вантажним
автомобілем ДАФ 85.380, після чого його відкинуло на
автобус
СПВ-РУТА-25,
водій
якого
здійснював
перевезення 11 пасажирів за внутрішньообласним
маршрутом «Київ - Вишненве»
Водій автобуса СПВ-РУТА, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 8 «Крошня – Крошня»,
допустив зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-21124, що
рухався попереду у попутньому напрямку
Водій
легкового
автомобіля
РЕНО-МАСТЕР,
здійснюючи перевезення 2 пасажирів, не вибрав безпечної
швидкості руху та допустив попутне зіткнення з легковим
автомобілем ВАЗ-2106.

Постраждалі відсутні
Обидва водії, 1 пасажирка
автомобіля РЕНОМАСТЕР і 2 пасажирки
автомобіля ВАЗ-2106
отримали травми

1-0-0 З вини

1-0-5 З вини

Міський електричний транспорт
12.06.2019
13:50

На вул. Великій
Васильківській,
у м. Києві

15.06.2019
07:30

На прт.
Тракторобудівників
у м. Харкові

18.06.2019
11:46

На проспекті
Перемоги
у м. Чернігові

1

2

3

Водій
Тролейбуса
Богдан
Т-901.10,
здійснюючи
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 12 «ст. м.
«Васильківська» – Залізничний вокзал «Центральний»,
застосував екстренне гальмування, уникаючи зіткнення з
легковим автомобілем Фольксваген, який рухався в 2 смузі
і на перехресті раптово став здійснювати поворот
праворуч. Внаслідок чого в салоні т.з. відбулося падіння
пасажира
Водій вантажного автомобіля ДАФ, не врахувавши
дорожні обставини, допустив зіткнення з трамваєм TАТРAT3, водій якого здійснював перевезення 95 пасажирів за
міським маршрутом № 26 «Північно Західна – Парк
Горького»
Водій тролейбуса ЮМЗ-Т2, здійснюючи перевезення 36
пасажирів на міському тролейбусному маршруті №6,
допустив зіткнення з велосипедистом який
рухався в
попутному напрямку
Залізничний транспорт

Пасажир отримав травму

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Велосипедист отримав
травми

1-0-1 Не з вини

13.06.2019
15:50
1

14.06.2019
11:40
2

3

14.06.2019
15:47

14.06.2019
16:10
4

14.06.2019
16:43
5

6

14.06.2019
14:50

14.06.2019
21:17
7

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка ст.
ВінницяПасажирська
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Майдан-Вила – Пост
Жлобинський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Дарниця.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород., ст.
Мукачево..
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Знам’янкаПасажирська –
обгінний пункт 309
км

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 16.30 роботу
Затримок поїздів
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
немає.Вибухонебезпечних
виявлено
пристроїв не виявлено
Шляховим майстром на 390 км ПК3 на відстані біля 20 м
від парної колії в полосі відводу виявлено снаряд часів
ВВВ. Місце огороджено.. На рух поїздів не впливає.

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 17:15 після
огляду території вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено, роботу вокзалу відновлено
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
працівників евакуйовано. О 17:22 після огляду території
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалів
відновлено. Затримок поїздів немає.
перегін Майдан-Вила – Пост Жлобинський. Шляховим
майстром на 390 км ПК3 на відстані біля 20 м від парної
колії в полосі відводу виявлено снаряд часів ВВВ. Місце
огороджено.
Поїзд № 84 Київ – Маріуполь (ЧС4 №065 ТЧ-1 Київ)
зупинився на 305 км ПК5 через несправність локомотива з
вимогою допоміжного. Зі ст. Знам’янка-Сортувальна
надано допоміжний локомотив ВЛ80Т № 1803,

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримки поїздів немає.

1-0-0 Інше

Затримки поїздів немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримки поїздів немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримки поїздів немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримки поїздів немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда № 84
склала 2 години. По
впливу затримано поїзди:
№ 2280 на 2 год. 20 хв., №
792 на 1 год. 34 хв., № 10
на 41 хв., № 85 на 30 хв.

1-0-0 Інцидент

8

9

10

11

12

15.06.2019
Регіональна філія
13:03
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
БілгородДністровський –
Кантемир.
15.06.2019
Регіональна філія
14:10
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Покотилівка –
Мерефа.
15.06.2019
Регіональна філія
07:42
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Орлівщина –
Мінеральна
16.06.2019
Регіональна філія
03:33
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Сухачівка.
16.06.2019
Регіональна філія
02:00
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, дільниця
Марганець –
Канцерівка.
16.06.2019
05:03

13

14

16.06.2019
08:02

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Рожище – Ківерці.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1

Поїзд № 3056 (ТЭ33АС №2007/2010) на 88 км ПК9
травмував стороннього чоловіка. Потерпілого каретою
швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні м. БілгородДністровський.

Затримано поїзд № 3056
на 47 хв

1-0-1 Аварія

Затримки поїздів немає

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда № 84
склала 2 години. По
впливу затримано поїзди:
№ 2280 на 2 год. 20 хв., №
792 на 1 год. 34 хв., № 10
на 41 хв., № 85 на 30 хв.

1-0-0 Інцедент

Затримано поїзди: № 2807
на 20 хв., № 2809 на 10 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд № 211 Харків – Новоолексіївка (ЧС7 № 131) на 795
км ПК4 смертельно травмував сторонню жінку.

На пульт-табло ДСП ст. Орлівщина сигнальні установки:
№ 6, № 8 сигналізують хибну зайнятість. Причина:
сторонніми особами на с. у. №6 викрадено дросельтрансформатор. По впливу затримано поїзди: № 3102 на 56
хв., № 2956 на 21 хв., № 2203 на 10 хв., № 6151 на 08 хв
Поїзд № 2807 (ВЛ-8 №1482) на першій головній колії
смертельно травмував стороннього чоловіка

Відсутній контроль та управління по системі МСДЦ
«КАСКАД» постами-примикання. На пости-примикання
визвано чергових. О 02:40 електромеханік СЦБ повідомив, Затримано поїзди: №141
що на ст. Марганець у районі залізничного вокзалу на 41 хв., № 5 51 на 38 хв.,
сторонніми особами розкрито люки кабельної каналізації і
№ 6490 на 28 хв
вирізано та викрадено 2 магістральні кабелі МКПАШп7х4+5х2+1 по 20 метрів
Поїзд № 3032 (ВЛ-80К № 408) на 313км ПК10 смертельно
травмував сторонню жінку.
Поїзд № 3032 затримано
на 52 хв.
Поїздом № 121 Миколаїв – Рівне (ЧС8 №015) на 878 км
ПК6 смертельно травмовано невідомого чоловіка.

Поїзд № 121 затримано на
10 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

Київ, ст. Боярка.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський...
16.06.2019
Регіональна філія
23:50
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Снігурівка.
16.06.2019
14:15
15

16

16.06.2019
22:14
17

17.06.2019
08:39
18

17.06.2019
10:40
19

17.06.2019
18:45
20

21

18.06.2019
18:04

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
Свалява – Вовчий.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківЛевада.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ, ст.
Мохнач.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Вінниця
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
Центрального, Південного вокзалів та конкорсу. Пасажирів
та працівників евакуйовано. О 15:20 після огляду території
Затримки поїздів немає.
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалів
відновлено
Поїзд № 162 Миколаїв – Київ (2ТЕ10УТ № 033Б)
зупинився через несправність локомотива з вимогою
Поїзд № 162 затримано
допоміжного. В 00:29 надано допоміжний локомотив
на1 год. 12 хв.
2ТЕ116 №1370 від поїзда № 2377. В 00:53 поїзд № 162 з
допоміжним відправився.
Поїзд № 2154 (ВЛ11м №124, ВЛ11м № 123, та штовхач Поїзд № 2154 затримано
ВЛ11м № 046) зупинився на 1671 км ПК6 через відсутність на 3 год. 18 хв. По впливу
напруги в контактній мережі. Причина: обрив несучого затримано поїзди: № 2152
тросу в проміжку опор № 94-№96.
на 2 год. 10 хв., № 2156 на
1 год. 21 хв., № 145 на 16
хв..
Поїзд №6859 Харків – Левада – Гракове (ЕР2Р № 7036) при
відправленні з
колії № 4 на службовому переході
Поїзд №6859 затримано
травмував
стороннього
чоловіка.
Потерпілого
на 56 хв.
госпіталізовано з травматичною ампутацією ноги.
При виконанні роботи під напругою на головній колії № ІІ
з АДМ-654 (ЕЧК-23 Зелений Колодязь, ЕЧ-5 Куп’янськ),
згідно наряду-допуску № 14, уражено електричним
струмом електромонтера 5-ї групи живий, при свідомості.
Викликано швидку допомогу м. Чугуїв. Потерпілого
швидкою допомогою госпіталізовано до Харківської
обласної лікарні екстреної допомоги для обслідування.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 18.59 роботу
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено
Поїзд № 6528 Тащенак – Запоріжжя 2 (ЕР1 № 6528) на
переїзді 1176 км (з черговим працівником) травмував
стороннього підлітка (віком 10-12 років). Хлопця забрано у

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

Затримок поїздів немає.

1-0-1 Інше

Вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд № 6528 затримано
на 02 хв.

1-0-1 Аварія

Запоріжжя, ст.
Пришиб
18.06.2019
20:50
22

18.06.2019
23:52
23

18.06.2019
06:20

24

18.06.2019
11:51
25

19.06.2019
13:26
26

27

19.06.2019

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Вінниця.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, ст.
Максимівка.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя.
ст. Вільнянськ

поїзд та доставлено на ст. Пришиб, де приватним
автомобілем відвезено до міської лікарні з травматичною
ампутацією руки
Поїзд № 716 Перемишль – Київ (HRCS2 №001) на 1078 км
ПК5 травмував стороннього чоловіка - Потерпілого
машиною швидкої допомоги доставлено в другу міську
лікарню

Поїзд №123 Костянтинівка – Київ (ТЕП70 №148) в
непарній горловині на вхідних стрілках травмував
стороннього чоловіка. Потерпілого машиною швидкої
допомоги доставлено в лікарню. Затримка поїзда склала
1 год. 28 хв.
Поїзд №6535 Вільнянськ – Пришиб (ЕР1 №176 (РПЧ-3)
затриманий
на
відправлення
через
перегорання
високовольтних вставок. О 06.35 машиніст заявив про
перепал контактного проводу на колії №4. О 07.22 на ст.
Вільнянськ для відновлення контактної мережі відправлено
дрезину АГВ-410 ЕЧК-26 зі ст. Славгород. О 08.16
виконано тимчасове відновлення контактної мережі. Поїзд
№6535 на дільниці Вільнянськ – Запоріжжя-1 було
відмінено. О 08.26 пасажирів поїзда №6535 зі ст.
Вільнянськ відправлено графіковим поїздом №6517. На
дільницю Запоріжжя-1 – Пришиб під поїзд №6535 виданий
інший рухомий склад з відправленням зі ст. Запоріжжя-1
Причина з’ясовується. Випадок розслідується
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
«Південна
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 12.39 після
залізниця», ДН-4
огляду території вибухонебезпечних пристроїв не
Полтава ст. Полтава- виявлено, роботу вокзалу відновлено.
Київська.
Регіональна філія
Поїзд № 244 Івано-Франківськ – Бердянськ (ЧС4 №110) на
«Одеська залізниця», 245 км застосував екстрене гальмування при швидкості 100
ДН-2 ім. Т.
км/год для попередження наїзду на сторонню особу що
Шевченка, перегін
переходила колії з велосипедом. Внаслідок наїзду
Косарі –
смертельно травмовано дитину мешканця с. Косарі
Фундукліївка..
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі головного

Поїзд № 716 затримано на
14 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд № 123 затримано
на1 год. 28 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд № 6535 затримано
на 29 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд № 244 затримано на
15 хв.

1-1-0 Аварія

Затримок руху поїздів

1-0-0 Втручання

«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів ст. Львів.
19.06.2019
Регіональна філія
17:46
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Головна.
19.06.2019
Регіональна філія
19:47
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
19.06.2019
Регіональна філія
18:52
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, перегін
БахмачПасажирський –
Халимонове.
17:18

28

29

30

19.06.2019
16:29

31

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Гнівань.

вокзалу. Пасажирів та працівників евакуйовано.

немає

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Затримано поїзди: № 58 на
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 18:37 після
34 хв., № 26 на 28 хв.,
огляду території вибухонебезпечних пристроїв не
№ 642 на 13 хв.
виявлено, роботу вокзалу відновлено
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
працівників евакуйовано
Затримок поїздів не має
Поїзд № 100 Мінськ – Запоріжжя (ВЛ40у № 1488-2 (ТЧ-11)
зупинився на 752 км ПК9 через несправність локомотиву та
о 19:07 запросив допоміжний. О 19:28 після відновлення
роботи локомотива поїзд відправився з перегону. О 19:53
поїзд прибув на ст. Конотоп із затримкою на 59 хв.
Машиніст повторно запросив допоміжний локомотив.
Відправився поїзд № 100 з допоміжним локомотивом ВЛ80к №168 о 20:18 із загальною затримкою на 1 год. 19 хв.
Поїзд №2760 (ВЛ80Т №1394) зупинився за показанням
пристрою КТСМ «Тривога 1» у 45 рух. од., 1 та 2 вісі, ліва
та права сторони, вагон №19982883. Оглядом ТЧМ –
тримають гальма. Затримка поїзда склала 48 хв. О 17.45
поїзд зупинився на ст. Вінниця за показанням пристрою
КТСМ «Тривога 1» повторно, той самий вагон. Після
огляду працівниками ВЧД – залишковий нагрів по
гальмуванню. Відправився поїзд о 18.44. При подальшому
прямуванню поїзд зупинився о 19.33 на ст. Калинівка за
показанням пристрою КТСМ «Тривога 1» у 39 рух. од.,
2 вісь, ліва сторона, вагон №19912724. Огляд працівниками
ВЧД – причина не встановлена.

в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд № 100 затримано
на59 хв. По впливу
затримано поїзди: № 2148
на 56 хв., № 896 на 47 хв.,
№ 780 на 17 хв., № 6305
на 10 хв., № 45 на 07 хв.,
№ 887 на 05 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд № 2760 затримано
на 2 год. 33 хв. По впливу
затримано поїзди: №3502
на 50 хв., №772 на 42 хв.,
№294 на 41 хв., №6307 на
40 хв., №6308 на 33 хв.,
№280 на 20 хв., №264 на
14 хв., №248 на 11 хв.

1-0-0 Інцидент

