Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 14.02.2019 по 21.02.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
11
0
11
Не з вини:
7
0
5
ВСЬОГО:
18
0
16
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
2
0
1
ВСЬОГО:
3
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
2
5
3
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
5
3
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
13
3
5
- наїзди на сторонніх
8
3
5
осіб
- пожежі
2
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
10
0
0
ВСЬОГО:
23
3
5
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
8
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
3
1
1
переїздах
Інше
1
0
0
ВСЬОГО:
12
1
1

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

13.02.2019
16:10

На перехресті пр-ту.
Богоявильського та
вул. Металургів, у м.
Миколаєві

14.02.2019
10:06

На Площі Брест
Литовській у м. Києві

14.02.2019
20:30

На 246 км + 500 а/д
Н-10 м, у с. Магала
Новоселицького
району,
Чернівецької області

15.02.2019
08:55

На вул.
Астрономічній
у м. Харкові

15.02.2019
08:30

На вул. Миколи
Світальського у
м. Кривому Розі,
Дніпропетровська
обл.
На 34 км + 800 м
автомобільної дороги
Р-46 «Харків –

1

2

3

4

5

6

15.02.2019
08:50

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-313,
здійснюючи
Постраждалі
перевезення 2 пасажирів за міським маршрутом № 2,
відсутні
недотримався безпечного бокового інтервалу руху допустив
зіткнення з автобусом А-04911-ТУР, водій якого здійснював
міські перевезення 7 пасажирів за маршрутом №32, який
уникаючи зіткнення допустив бокове зіткнення з автобусом
Івеко-35-10, водій якого здійснював перевезення 4
пасажирів за міським маршрутом № 52
Водій автобуса МАЗ-107467, здійснюючи перевезення 12
Постраждалі
пасажирів за міським маршрутом № 37, недотримав
відсутні
безпечного інтервалу руху допустив зіткнення з автобусом
БОГДАН-А09202, водій якого здійснював перевезення
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
«Бородянка - Київ»
Водій вантажного автомобіля ДАФ, здійснюючи маневр
1 пасажир
розвороту транспортного засобу не надав переваги у русі
легкового
та допустив зіткнення з легковим автомобілем автомобіля помер
Фольксваген-Тоурен
в лікарні водій
легкового
автомобіля
отримав травми
Водій автобуса I-ВAН-A07A-30, рухаючись без пасажирів за
Постраждалі
міським маршрутом № 247-е «вул. Астрономічна – м/н
відсутні
Північна Салтівка (вул. Наталії Ужвій)», недотримав
безпечного бокового інтервалу руху допустив зіткнення з
легковим автомобілем ДЖИП-Ренегат
Водій автобуса РУТА-17-СПВ, здійснюючи перевезення 5 Пішохід отримав
пасажирів за міським маршрутом №255 «ст. Червона- м-н
травми
Індустріальний» на регульованому пішоходному переході
допустив наїзд на пішохода
Водій вантажного автомобіля МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-Спрінтер311 не впорався з керуванням та допустив наїзд на стоячий
автобус
ІВЕКО-ПЕГАСО-CC959E18,
водій
якого

1 пасажир
автобуса отримав
травми

Попередня
причина пригоди
1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-1-1 Нерезидент

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

7

15.02.2019
20:20

16.02.2019
19:55
8

17.02.2019
08:45
9

10

11

12

13

18.02.2019
18:10

19.02.2019
06:20

19.02.2019
01:00

19.02.2019
13:00

Охтирка», поблизу
селища Горького
Богодухівського
району,
Харківської області
На вул.
Старокозацькій,
у м. Дніпрі

здійснюючи регулярні перевезення 30 пасажирів за
міжміським внутрішньообласним маршрутом «Богодухів –
Харків», виконував посадку/висадку пасажирів на зупинці
громадського транспорту

Водій автобуса РУТА-25-д, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 101 на регульованому
пішохідному переході допустив наїзд на пішохода, який
рухався на зелений сигнал світлофора
На перехресті вулиць Водій легкового автомобіля ВАЗ-1104 недотримався
Віктора Голого та
безпечної дистанції та швидкості руху допустив попутне
В’ячеслава Чорновола зіткнення з легковим автомобілем ТОЙОТА-Кемрі, в
у м. Знам’янка,
наслідок зіткнення легкові автомобілі виїхали на смугу
Кіровоградської
зустрічного руху де здійснили зіткнення з автобусом ПАЗ–
області
4234, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за
міським маршрутом № 4
На 53 км. а/д Р-02
Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спринтер, здійснюючи
«Київ-Іванків-Овруч» перевезення 8 пасажирів за приміським маршрутом
Київської області
«Абрамівка – АС Полісся м. Києва», недотримався
безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав
на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення з легковим
автомобілем Нісан-Кашкай
На бульварі Кольцова Водій автобуса МАЗ-107467, здійснюючи перевезення
у м. Києві
пасажирів за міським маршрутом № 90, не впорався з
керуванням, з’їхав з проїзної частини дороги та допустив
наїзд на перешкоду (торгівельні павільйони)
На вул. Головній у м. Водій автобуса I-ВAН-A07A, здійснюючи перевезення
Чернівці
пасажирів за міським маршрутом № 26 «вул. Руська –
вул. В. Комарова», недотримався безпечної швидкості руху
та допустив наїзд на пішохода на пішохідному переході
На 173 км автодороги Водій вантажного автомобіля Івеко-Магірус, здійснюючи
М-06 «Київ – Чоп»,
перевезення вантажу (дошка обрізна), не впорався з
Житомирської області керуванням, здійснив наїзд на перешкоду (відбійник) та
допустив перекидання транспортного засобу
На вул. Амурській у Водій легкового автомобіля ДЕУ-Ланос, рухаючись заднім
м. Харкові
ходом, порушив правила маневрування та допустив наїзд на
стоячий автобус I-ВAН-A07A-30, водій якого стояв на
громадській зупинці без пасажирів, перебуваючи на

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Водій легкового
автомобіля ВАЗ 21104 та пасажир
легкового
автомобіля
ТОЙОТА
отримали травми
Водій автобуса та
4 його пасажири і
3 пасажири
легкового
автомобіля
отримали травми
Постраждалі
відсутні

1-0-2 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

1-0-8 З вини

1-0-0 З вини

19.02.2019
18:00

На 187 км. а/д М-03
«Київ-ХарківДовжанський»,
Полтавська обл.

19.02.2019
20:34

20.02.2019
13:20

На 191 кв + 600 м,
автодороги М-21
«ВиступовичіЖитомир-Мог.Подільський»,
Житомирської
області
На перехресті вул.
Оноре де Бальзака вул. Архітектора
Ніколаєва у м. Києві
На проспекті Любові
Малої у м. Харків

20.02.2019
15:45

На проспекті Гагаріна
у м. Харкові

20.02.2019
11:00

На 148 км. + 300 м.
а/д М-21
«Виступовичі –
Житомир – МогилівПодільський»,
Черняхівського
району,

14

15

16

15.02.2019
12:47

17

18

19

міському маршруті № 225-е «ст.м. «Академіка Барабашова»
– станція Основа»
Водій вантажо-пасажирського автомобіля ФольксвагенЛТ35, що належить приватній особі, не ліцензований,
здійснюючи перевезення 5 пасажирів від м. Варшава до м.
Харків, недотримався безпечної швидкості руху, не
впорався з керуванням з’їхав в правий по напрямку руху
кювет та перекинувся
Водій
вантажного
автомобіля
МАН-TGA-26.430,
недотримався безпечної швидкості руху, не впорався з
керуванням та виїхав на зустрічну смугу де допустив
зіткнення з вантажними автомобілями ДАФ-XF-105.410, та
ВОЛЬВО-FH-12
Під час здійснення перевезень пасажирів автобусом МАЗ107467, за міським маршрутом № 73 «вул. Оноре де
Бальзака - ст. м «Героїв Дніпра», в салоні т.з. відбулося
падіння пасажира з сидіння
Водій автобуса I-ВАН-А079, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом № 75 «ст.м.
«Холодна Гора» – смт. Пісочин», недотримав безпечної
дистанції руху допустив зіткнення з легковим автомобілем
Равон-Р2
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2109 недотримався
безпечного інтервалу руху допустив попутне зіткнення з
автобусом І-ВАН-А07А30Р, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за внутрішньообласним
маршрутом №1702 «Харків-Хорошеве»
Водій легкового автомобіля TOЙОТА-RAV-4 недотримався
безпечного бокового інтервалу руху допустив зіткнення з
автобусом ЙОУЙІ, водій якого здійснював перевезення 8
пасажирів за міжобласним маршрутом «Олевськ – Київ»

3 пасажири
автомобіля
загинуло на місці
пригоди, 1
пасажир помер в
лікарні, ще 2
пасажири
отримали травми
2 водії вантажних
автомобілів МАН
та Вольво
отримали травми

1-4-2
Неліцензований

Пасажир отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

1-0-2 Не з вини

20

1

20.02.2019
18:15

12.0.2019
08:50

19.02.2019
15:28
2

3

1

19.02.2019
08:28

14.02.2019
08.15

14.02.2019
12:55
2

3

4

14.02.2019,
18:35

14.02.2019,
близько
20:06

Житомирської
області
На проспекті
П. Григоренка
у м. Києві

Під час здійснення перевезень пасажирів за міським Пасажир отримав
маршрутом № 559 автобусом АТАМАН-А-092Н6, випадіння
травми
пасажира з салону т.з., через технічну несправність автобуса
Міський електричний транспорт
На пров. Об’їзному, у Водій вантажного автомобіля КамАЗ-5320 недотримався
Постраждалі
м. Кропивницькому, безпечної дистанції руху допустив зіткнення з тролейбусом
відсутні
Кіровоградської обл. ДНПРО-Т10, водій якого здійснював перевезення 18
пасажирів за міським автобусним маршрутом № 10
На Привокзальній
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 10
Постраждалі
площі,
пасажирів за міським маршрутом № 3 «Богунія- Смолянка відсутні
у м. Житомирі
Вокзал», недотримався безпечного бокового інтервалу та
допустив бокове зіткнення з легковим автомобілем
Фольксваген-Пассат
На вул.
Водій трамвая Татра, здійснюючи перевезення пасажирів за Пішохід отримав
Моторобудівників
міським маршрутом № 15 «м- Волі – вул. Верещагіна»,
травми
у м. Запоріжжі
здійснив наїзд на пішохода, який перетинав трамвайні колії
не в установленому місці
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Бригадир колії в районі стрілочного переводу №5 виявив
«Донецька залізниця», два снаряди та дві міни. Місце огороджено. Повідомлено: Затримки поїздів
ДН-2 Лиман, ст.
поліцію, ДСНС. О 09.40 працівниками ДСНС вибухові
немає.
Бахмут-1
пристрої вилучено.
Регіональна філія
При виконанні маневрової роботи на під’їзній колії №17
«Придніпровська
тепловозом ЧМЕ3 №5635 з двома завантаженими зерном
Постраждалі
залізниця», ДН-3
вагонами, у кривій ділянці колії сталося сходження
відсутні
Запоріжжя, ст.
тепловоза першою колісною парою за напрямком руху
Нововесела
Регіональна філія
Поїзд №6135 Стрий – Самбір (ЕР-2 №3015) на вхідній
Травмовано
«Львівська залізниця», горловині станції травмував стороннього чоловіка. сторонню особу.
ДН-1 Львів, ст.
Потерпілого госпіталізовано. Повідомлено: поліція, швидка Затримки поїздів
Дрогобич
допомога, ВОХР
немає.
Регіональна філія
Сигналізує «хибна» зайнятість першої та другої ділянки Затримано поїзди:
«Придніпровська
наближення по непарній колії. Причина – на 1065 км ПК6
№735 на 14 хв.,
залізниця», ДН-3
сторонніми особами розкрито релейну шафу с.у. №1 та
№69 на 14 хв.,
Запоріжжя перегін
викрадено трансформатори: СОБС-2 – 2 шт., ПОБС-3А – 1
№6589 на 8 хв.,

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання в
діяльність

Славгород-Південний
– Новогупалівка

15.02.2019,
близько
02:07
5

15.02.2019
07:47

6

15.02.2019
20:06
7

15.02.2019
14:45
8

9

15.02.2019,

шт. З 00.05 надано «вікно» по відновленню роботи релейної
шафи с.у. №1 згідно телеграми №1410А/ДН-3. О 03.10
відновлено роботу пристроїв СЦБ.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка перегін
Ярмолинці – Дунаївці.

Під час слідування поїзда №117 Київ – Чернівці (2М62
№0187Б/0248Б) машиніст заявив працівників поліції на ст.
Дунаївці через порушення пасажиром громадського порядку
у вагоні №03228692. Поїзд прибув на ст. Дунаївці о 02.47,
відправився о 03.33 із затримкою на 47 хв. через висадку
працівниками поліції пасажирки, яка перебувала в стані
алкогольного сп’яніння
Регіональна філія
Поїзд №6463 Мерефа – Люботин (ЕР2 №354) на
«Південна залізниця», регульованому переїзді без чергового працівника 11 км
ДН-2 Харків, перегін сталося зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos, який виїхав
Мерефа – Буди
на переїзд при справно працюючій світловій та звуковій
сигналізації. Смертельно травмований водій –Повідомлено:
поліція, швидка допомога.

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-Вантажне
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін Судова
Вишня – Мостиська-1
Регіональна філія

Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії
«Мотор Січ» сталося сходження першої колісної пари
першого візка вагона (Україна). Колія, локомотив та складач
поїздів власності АТ «Мотор Січ». О 12.05 вагон
встановлено на рейки
Поїздом №715 Київ – Перемишль (HRCS2 №002) на
регульованому переїзді без чергового працівника 66 км ПК9
збито стороннього чоловіка на велосипеді, який виїхав на
переїзд при справно працюючій світловій та звуковій
сигналізації.
Поїздом №7005 Харків-Левада – Ізюм (ЕР2 №308) на 295 км

№83 на 15 хв.,
№2477 на 32 хв.,
№2475 на 35 хв.,
№2481 на 39 хв.,
№2461 на 35 хв.,
№2281 на 38 хв.,
№1713 на 37 хв.,
№2271 на 40 хв.,
№2001 на 39 хв.,
№2283 на 40 хв.

Затримка поїзда
на 00 год. 47 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Водій легкового
автомобіля від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди. Поїзд
№6463 Мерефа –
Люботин (ЕР2
№354, РПЧМ-4
Лябох) затримано
на 6 год. 02 хв.

1-1-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Схід вагона з
колії

1-0-0 Аварія

Затримка поїзда
склала 00 год. 43
хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Смертельно

1-1-0 Аварія

15:56

15.02.2019,
21:20

«Південна залізниця», смертельно травмований сторонній хлопець – Брисюк
ДН-2 Харків, перегін Данило Юрійович, 06.03.2002 р.н., який ішов у навушниках.
Занки – Шебелинка
Повідомлено: поліція, швидка допомога.
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, перегін
Удачна – Межова

10

16.02.2019,
20:18
11

16.02.2019,
21:38
12

16.02.2019,
21:01

13

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Хмельницький –
Богданівці
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, перегін
Грейгове – Горохівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Вільногірськ

Поїзд №3157 (ВЛ-8 №303) зупинився за показанням
пристрою АСДКБ «Тривога 2», 20 рух. од., 3, 4 вісь, права
сторона, вагон та 21 рух од., 1, 2, 3 вісь, права сторона,
вагон. Оглядом локомотивною бригадою нагрів не
підтверджено, на вагонах помічено сторонніх осіб.
Відправився поїзд о 22.01. На ст. Межова поїзд прибув о
22.18 для огляду працівниками вагонного господарства.
Після огляду працівниками ВЧД нагрів не підтверджено.
Відправився поїзд №3157 о 23.24
Поїзд №6358 Гречани – Жмеринка (ЕР9м №547) зупинився
на 1220 км через зрив стоп-крана пасажиркою в
неадекватному стані. Повідомлено поліцію, яка прибула о
21.12 та зняла пасажирку з поїзда. Поїзд відправився о 21.20
із затримкою на 36 хв.

травмовано
сторонню особу.
Поїзд затримано
на 1 год. 24 хв.
Поїзд затримався
на 01 год. 50 хв.
По впливу
затримано поїзд
№2113 на 29 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд затримано
на 0 год. 36 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №2281 (ТЕ33АС №2006) на 210 км ПК3 при
швидкості 60 км/год. застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на дерев’яну колоду діаметром 300 мм Поїзд затримано
довжиною 600 мм, що знаходилась на настилі переїзду, з на 00 год. 19 хв.
наїздом. Пошкоджено лакофарбове покриття колієочисника,
наконечник труби подачі піску
Поїзд №3707 (ВЛ8 №519, формування ст. Верхівцеве) Загальна затримка
зупинився на 99 км ПК4 через спрацювання гальм. Оглядом
поїзда склала 4
по маршруту слідування поїзда виявлено на СП №11 зігнуту
год. 46 хв. По
другу тягу, на СП №15 – відбито відбійник, на СП №6 – впливу затримано
зігнута перша тяга, пошкоджено три пішохідні настили по 1 поїзди: №79 на 33
головній колії. Оглядом виявлено у вагоні №58843442 хв., №69 на 31 хв.,
(Україна, ДР 30.12.2017 ВЧД Костянтинівка Дон.) обірвано
№735 на 26 хв.,
циліндр розвантажувального пристрою. О 01.10, після
№103 на 22 хв.,
приведення вагона до транспортного стану та відновлення
№91 на 16 хв.,
СП №6 поїзд повернуто на 3 колію ст. Вільногірськ. О 01.47 №6041 на 18 хв.,
відновлено габарит по 1 колії.
№2816 на 44 хв.,
№2061 на 38 хв.,
№2823 на 35 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

17.02.2019,
00:53
14

17.02.2019,
01:56
15

17.02.2019,
01:30

16

18.02.2019,
04:40
17

18.02.2019
06:23
18

18.02.2019
12:25
19

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

Поїзд №13 Київ – Солотвино (ЧС4 №050) прибув на колію
№1 згідно розкладу та повідомив, що по даній колії Затримано поїзди:
обірваний провід контактної мережі. ДСП ст. Радивилів №13 на 2 год. 06
доповіла про відсутність габариту контактної мережі також хв., №43 на 41 хв.
по колії №2. О 01.58 контактну мережу приведено в габарит
Регіональна філія
Поїзд №2805 (ВЛ80Т №1806) зупинився на 1 головній колії
«Одеська залізниця», за показанням пристрою КТСМ «Тривога-1» 1 рух. од., 1 Затримка поїзда
ДН-2 ім. Т. Шевченка, вісь, ліва сторона, рівень 105 – нагрів букси першої колісної складає понад 2
перегін Цибулеве –
пари в електровозі, tб. +75оС. О 02.14 ТЧМ повідомив, що
години..
Фундукліївка
далі слідувати не може, запросив заміну локомотива
Регіональна філія
Поїзд №2907 (ВЛ8 №128 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) зупинився на 955 Загальна затримка
«Придніпровська
км ПК4 через несправність локомотива. О 09.09 запросив
поїзда №2907
залізниця», ДН-1
допоміжний локомотив. О 10.15 надано допоміжний
склала 2 год. 42
Дніпро, перегін
локомотив ВЛ8 №507 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол зі ст. Самійлівка від
хв. По впливу
Самійлівка –
поїзда №2954. Об 11.06 поїзд №2907 з допоміжним прибув затримано поїзди:
Варварівка
на ст. Самійлівка та об 11.29 відправився на ст. Лозова для
№822 на 13 хв.,
пропуску поїздів №6332 і №822
№6332 на 24 хв.,
№2269 на 1 год.
26 хв. Випадок
розслідується.
Регіональна філія
Поїзд №6341 Сарни – Здолбунів (ЧМЕ3 №1230, ДР1а №259)
«Львівська
через несправність локомотива (сторонні шуми у дизелі)
Затримка поїзда
залізниця», ДН-3
запросив допоміжний локомотив. Поїзд з допоміжним
на 01 год. 25 хв.
Рівне, ст. Сарни
локомотивом (ЧМЕ3 №3791) відправився о 06.05 із
затримкою
Регіональна філія
Поїзд №4834 (ЧМЕ3 №5265) на 166 км ПК8 застосував
Смертельно
«Львівська
екстрене гальмування для попередження наїзду на сторонню
травмовано
залізниця», ДН-3
людину. Наїзд попередити не вдалось – смертельно сторонню особу.
Рівне, перегін Луцьк – травмовано стороннього чоловіка.
Затримка поїзда
Гнідава
№4834 склала 50
хв. По впливу
затримано поїзд
№6370 на 38 хв
Регіональна філія
Поїзд №961 Гадяч ім. Сергієнка М.І. – Лохвиця (ЧМЕ3
Травмовано
«Південна залізниця», №2419, ТЧМ-7 Залужний) на 33 км ПК1 травмував сторонню особу.
ДН-4 Полтава, перегін сторонню жінку (ампутація ноги). Повідомлено: поліція, Затримка поїзда
Гадяч ім. Сергієнка
швидка допомога. Потерпіла госпіталізована до лікарні м.
№961 склала 1
М.І – Венеславівка
Гадяч
год. 59 хв. По

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія

18.02.2019
14:26
20

18.02.2019,
12:01

21

18.02.2019
15:00
22

18.02.2019,
22:05
23

19.02.2019,
00:58

24

25

19.02.2019,

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївДеміївський
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Олександрія –
Користівка

Поїзд №4383 (резервом, ЧС8 №018) в районі з.п. Видубичі
травмував
стороннього
чоловіка.
Потерпілого
госпіталізовано

Поїзд №2241 (ВЛ80т №1327 ТЧ-5 Полтав) зупинився на 343
км за повідомленням чергового по переїзду 347 км про
задимлення в районі першої колісної пари з лівої сторони в
локомотиві, відправився о 12.08. На ст. Користівка поїзд
№2241 прибув о 12.23, оглядом локомотиву виявлено
задимлення у районі ТЕД №1 через можливе заклинювання
моторно-якірного підшипника. Локомотив відчеплений по
станції. Відправився поїзд №2241 з іншим локомотивом
ВЛ80т №1840 о 16.17 з загальною затримкою на
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП з’явилась хибна зайнятість ділянки І
«Придніпровська
ГП. Причина: сторонніми особами на 62 км ПК8 розбиті
залізниця», ДН-2
кабельні муфти РМ7 та РМ4, відкопаний та пошкоджений
кривий Ріг, ст.
кабель СБПУ 30х1. О 16.05 роботу пристроїв СЦБ
Мусіївка
відновлено.
Регіональна філія
Поїзд №605 Львів – Рахів (2ТЕ10УТ №0029 ТЧ-13 Чернівці)
«Львівська
зупинився через несправність локомотива (руйнування
залізниця», ДН-4
буксового підшипника на другій колісній парі секції А) з
Івано-Франківськ, ст. вимогою заміни локомотива. Для заміни надано локомотив
Ворохта
2ТЕ10М №2421 зі ст. Івано-Франківськ
Регіональна філія
Поїзд №2405 (2ТЕ116 №1082А/1092Б) зупинився на 665 км
«Південна залізниця», ПК1 через несправність секції №1082 (відсутній тиск в
ДН-4 Полтава, перегін паливній системі). О 01.58 поїзд осаджено на ст. БахмачБахмач-Київський – Київський. О 02.05 поїзд відправився зі ст. БахмачВарварівський
Київський та о 02.20 повторно зупинився на 665 км ПК8 з
вимогою допоміжного локомотива. О 02.43 поїзд знов
осаджено на ст. Бахмач-Київський. О 03.18 допомогу надано
локомотивом ЧМЕ3 №3379. О 03.40 поїзд №2405 з
допоміжним відправився
Регіональна філія
За повідомленням стрільця НОР-1 біля будівлі посту ЕЦ №1

впливу затримано
поїзд №670 на 1
год. 35 хв.
Травмовано
сторонню особу.
Затримки поїзда
немає. По впливу
затримано поїзд
№6919 на 15 хв.

1-0-1 Аварія

Затримка поїзда
04 год. 05 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзд
№1643 на 1 год.
19 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїзда
складає більше 2
год..

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда
на 2 год. 48 хв.

1-0-0 Інцидент

По впливу

1-0-0 Пожежа

01:53

26

19.02.2019
05:07

19.02.2019
14:00

27

19.02.2019
13:40
28

20.02.2019
03:25
29

20.02.2019
03:18
30

«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Застава-1

по вул. Моторна на відстані 3 м від колії №63 виявлено
займання приватного автомобіля «DAEWOO Lanos» Рух
поїздів призупинено через небезпеку вибуху ГБО
автомобіля.
Регіональна філія
За повідомленням машиніста поїзда №3801 (ЧМЕ3 №3642)
«Південна залізниця», на непарній колії виявлено тіло літньої жінки з ознаками
ДН-3 Суми, блоктравмування рухомим складом. Повідомлено: швидку
пост Спицин
допомогу, поліцію.
Регіональна філія
На нерегульованому переїзді 107 км ПК9, обладнаному
«Львівська
звуковою та світловою сигналізацією, сталося зіткнення
залізниця», ДН-4
поїзда №8602 (автомотриса АС1А ШЧ-5 №175038415, водій
Івано-Франківськ,
Романів) та легкового автомобіля Мерседес водій, який
перегін Бурштин –
виїхав на переїзд при справно працюючій сигналізації.
Галич
Внаслідок зіткнення сталося сходження першої колісної
пари автомотриси, водія автомобіля з травмами
госпіталізовано. О 15.00 мотрису встановлено на рейки.
Повідомлено: поліція, швидка допомога.
Регіональна філія
При виїзді маневрового локомотива ЧМЕ3 №5334 з п’ятьма
«Львівська
вагонами з під’їзної колії «Ель-Гаучо» сталося сходження
залізниця», ДН-2
локомотива всіма колісними парами з правого боку. Колія
Тернопіль, ст. Товсте на балансі Чортківської дистанції колії ПЧ-9. О 21.30
локомотив встановлено на рейки за допомогою
гідравлічного обладнання «ХЙОШ»
Регіональна філія
Поїзд №3701 (2ТЕ116 №1175Б/1287А ТЧ-6 Попасна)
«Донецька залізниця», зупинився на 19 км через пожежу в секції №1175Б
ДН-2 Лиман, перегін тепловоза. Секцію №1175Б відчеплено від складу поїзда.
Сіверськ – Ниркове
Повідомлено: ДСНС, пожежний поїзд ст. Попасна. О 04.15
пожежний поїзд було відправлено зі ст. Попасна. О 05.17
пожежу локалізовано, о 05.44 ліквідовано. Для ліквідації
пожежі було задіяно пожежний поїзд та пожежна машина
ДРПЧ-88 м. Солідар
Регіональна філія
Поїзд №2802 (ВЛ-80К №1139) зупинився на 1304 км ПК9
«Львівська
через спрацювання гальм. О 03.56 машиніст запросив
залізниця», ДН-2
допоміжний локомотив через несправність кінцевого крана
Тернопіль, перегін
в 22 вагоні №95622478 (Україна, ДР – 29.09.2016 ВЧДЕ
Максимівка –
Подільськ, ПР-3 – 29.08.2018 ВЧД Основа). Допоміжний
Підволочиськ
локомотив ВЛ80т №1818 надано зі ст. Максимівка. Поїзд
осаджено на ст. Максимівка о 05.00. Після заміни кінцевого

затримано поїзд
№7698 на 12 хв
Травмовано
сторонню особу.
Затримано поїзд
№2525 на 38 хв.

1-0-1 Аварія

Водій легкового
автомобіля
отримав травми.
Затримок поїздів
немає

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

Сходження
локомотива з
колії

1-0-0 Аварія

Затримка поїзда
№3701 склала 4
год. 02 хв. По
впливу затримано
поїзд №6502 на 2
год. 41 хв.

1-0-0 Аварія
(Пожежа)

Затримка поїзда
складає 3 год. 01
хв. По впливу
затримано поїзд
№70 на 39 хв.

1-0-0 Інцидент

20.02.2019
07:40
31

20.02.2019
18:43
32

20.02.2019
20:53
33

21.02.2019
02:55
34

21.02.2019
05:34
35

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Володимирець – Біла
(750 мм)
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін
Южноукраїнська –
Трикратне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Фастів1

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Фастів – Кожанка

крану відправився поїзд №2802 о 06.11
За повідомле5нням машиніста поїзда №6391 Антонівка –
Зарічне (ТУ2 №062) застосував екстрене гальмування на 22
км ПК6 через знаходження 3 закопаних пікетних стовпчиків
у середині колії з порушенням габариту (без наїзду). Після
усунення перешкоди поїзд відправився із затримкою на 36
хв.
Під час відправлення поїзда №6027 Київ – Фастів (ЕР9м
№538) з колії №26 Приміського парку застосував екстрене
гальмування для попередження наїзду на сторонню особу.
Наїзд попередити не вдалось – травмовано стороннього
чоловіка. Потерпілого каретою швидкої допомоги
доставлено до місцевої лікарні
Поїздом №2751 (ВЛ80т №1295) на 1113 км смертельно
травмовано стороннього чоловіка.

За повідомленням маневрового диспетчера Бортовського
між колією №27 та віткою К Фастівського парку в
бригадному приміщенні виявлено пожежу. О 02.56
повідомлено ДСНС м. Фастів та пожежний поїзд ст. Фастів.
О 03.15 працівники ДСНС прибули на місце пожежі. О 04.23
приїхав пожежний потяг. О 07.00 пожежу ліквідовано

Затримка поїзда
складає 00 год. 36
хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїзда
склала 39 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд затримано
на 55 хв.

1-1-0 Аварія

Загрози безпеки
руху поїздів
немає, колію для
руху поїздів не
закривали.
Постраждалих
немає

1-0-0 Інше
(Пожежа)

Поїзд №6201 Фастів – Кожанка (ЕР9М №567) зупинився на
929 км ПК6 через несправність складу. О 05.41 відправився Загальна затримка
з перегону. О 05.50 прибув на ст. Кожанка з вимогою поїзда на 1 год. 43
допоміжного локомотива. О 05.44 надано допоміжний
хв. По впливу
локомотив ВЛ80 №126, ТЧМ-3 Утченко зі ст. Попільня. О затримано поїзд
06.36 поїзд №6201 з допоміжним готовий до відправлення.
№65 на 12 хв
О 06.50 після пропуску поїздів №65 та №111

1-0-0 Інцидент

