Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 14.03.2019 по 21.03.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

9
11
20

1
2
3

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули

Травмовані

14
9
23

Травмовані
З вини:
3
0
0
Не з вини:
3
0
4
ВСЬОГО:
6
0
4
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
13
7
5
- наїзди на сторонніх
11
7
5
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
4
0
0
ВСЬОГО:
18
7
5

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

14.03.2019
08:40

На вул. Соборній,
в м. Рівному

13.03.2019
18:10

На перехресті
вулиць Садової та
Пограничної,
в м. Миколаєві

14.03.2019
15:05

На вулиці
Полтавський шлях
в м. Харкові

1

2

3

Травмовано

13

0

0

0

0

0

4

0

0

17

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Шкода-Фабія недотримався
Постраждалі
безпечного інтервалу та допустив бокове зіткнення з автобусом
відсутні
Mерседес-Бенц-609D, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 61А "Вул. Корнинська селище Ювілейне"
Водій автобуса Фольксваген-ЛТ-35, здійснюючи перевезення
Водій та
12 пасажирів за міським маршрутом № 88, проїхав на
пасажир
забороняючий червоний сигнал світлофору та допустив
автобуса
зіткнення з вантажним автомобілем-сміттєвозом МАЗ-5337А2, отримали травми
водій якого рухався на дозволений зелений сигнал світлофору
Водій автобуса Мерседес-Бенц, рухаючись без пасажирів,
Постраждалі
недотримався безпечного бокового інтервалу та допустив
відсутні
зіткнення з припаркованим автобусом РУТА-20, водій якого
після здійснення перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 220 «ст. м. Холодна гора – Карачівське Шосе» зупинився на
узбіччі

Попередня
причина
пригоди
1-0-0 Не з вини

1-0-2 З вини

1-0-0 З вини

13.03.2019
10:45
4

14.03.2019
17:10
5

6

7

15.03.2019
15:10

16.03.2019
04:10

16.03.2019
16:20
8

17.03.2019
12:05
9

На вул. Харківській
у м. Суми

Водій автобуса РУТА-25СПГ, здійснюючи перевезення 3
Постраждалі
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «Суми –
відсутні
Залізнияк», під час зміни смуги руху недотримався безпечного
інтервалу та допустив зіткнення з автобусом РУТА-25СПГ,
водій якого здійснював перевезення 12 пасажирів за міським
маршрутом № 52 «Ковпака - Прокоф’єва»
На 769 км
Під час руху автобуса Рута-20 СПГ, водій якого здійснював
Постраждалі
автодороги М-06
перевезення 8 пасажирів за внутрішньообласним маршрутом
відсутні
Київ – Чоп
«Мукачево – Щербовець» через технічну несправність у
автобуса відірвалося ліве заднє колесо та допустило зіткнення з
Закарпатської
легковим автомобілем Пежо-3008 та легковим автомобілем
області
Фольксваген-Туарег
На перехресті вул.
Водій автобуса І-Ван-А07А2-44, здійснюючи перевезення 20
2 пішоходи
Київської та
пасажирів за міським маршрутом № 44, допустив наїзд на двох отримали травми
Докучаєва
пішоходів, які перетинали проїжджу частину дороги по
пішохідному переходу.
у м. Дніпрі
На 158 км. а/д М-06 Водій
вантажного
автомобіля
ВОЛЬВО-ФШ-12,
Пішохід від
«Київ – Чоп»,
не врахував дорожні обставини та здійснив наїзд на пішохода
отриманих травм
загинув на місці
Житомирської
пригоди
області
У Східному кварталі, Водій легкового автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з
Пасажир від
м. Лисичанськ,
керуванням та допустив зіткнення з автобусом РУТА-СПВ, отриманих травм
помер в кареті
Луганської області водій якого здійснював перевезення 2 пасажирів за міським
маршрутом № 109 та виконував посадку/висадку пасажирів на
швидкої
зупинці громадського транспорту. В наслідок зіткнення
допомоги
відбулося випадіння пасажирки з автобуса, яка попала під
колеса легкового автомобіля
На проспекті
При русі заднім ходом на кінцевій зупинці громадського Пішохід отримав
Московський
транспорту водій автобуса I-ВAН A07A-331, здійснюючи
травми
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 16е,
у м. Харкові
«ст.м. «Індустріальна» – вул. Зубарєва», не впевнився в
безпечності маневру, допустив наїзд на пішохода який
знаходився на проїзній частині

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-2 З вини

1-1-0 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-1 З вини

18.03.2019
08:30

На вул.
Микулинецька
у м. Тернополі

18.03.2019
00:10

На 591 кілометрі +
900 метрів
автодороги М-06
Київ - Чоп, поблизу
села Пісочна,
Миколаївського
району,
Львівської області
На вул. Городоцькій
у м. Львові

10

11

12

13

14

18.03.2019
09:05

18.03.2019
19:10

19.03.2019
08:00

19.03.2019
09:27

На вул. Незалежної
України
в м. Запоріжжя

18.03.2019
18:05

На перехресті
вулиць
Дорогожицькогого

15

16

На перехресті просп.
Новобаварський та
вул. Герценау
у м. Харкові
На вул. Полтавській
у м.
Кропивницькому

Водій автомобіля КамАЗ-53229-581462 не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем таксі ЧерріАмулет, водій якого рухався без пасажирів, після зіткнення
автомобіль таксі продовжив некерований рух та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Деу-Ланос
Водій вантажного автомобіля Рено-Магнум, внаслідок
технічної несправності гальмівної системи вантажного
автомобіля допустив наїзд на легковий автомобіль ВАЗ-2109,
водій якого зупинився на забороняючий сигнал світлофора

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій
вантажного
автомобіля та 3
пасажири
легкового
автомобіля
отримали травми

1-0-4 З вини

Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення 15 Пішохід отримав
пасажирів за міським маршрутом № 15, допустив наїзд на
травми
пішохода, який раптово вийшов на проїзну частину дороги поза
межами пішохідного переходу
Водій легкового автомобіля Рено-Логан, неврахувавши
Постраждалі
дорожні обставини, скоїв зіткнення з автобусом РУТА-20,
відсутні
водій якого виконував перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 220Е «ст.м. Холодна гора - Пилипівка»
Водій автобуса БАЗ–2215, здійснюючи перевезення 11 Пішохід отримав
пасажирів за міським автобусним маршрутом № 15, допустив
травми
наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги на
заборонений (червоний) сигнал світлофора
Водій легкового автомобіля ХАМЕР-H2, не врахувавши
Пасажир
дорожні обставини, допустив зіткнення з автобусом
автобуса
ФОЛЬКСВАГЕН-ЛТ, водій якого здійснював перевезення отримав травму
пасажирів за міським маршрутом № 89. В результаті зіткнення
автобус перекинувся.
Водій легкового автомобіля Шевроле-Авео не надав переваги
Водій
у русі та допустив зіткнення з автобусом Богдан-А-091,
автомобіля
водій якого здійснював перевезення 16 пасажирів за міським Шевроле-Авео

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-4 Не з вини

та Мельникова,
у м. Києві

17

18

19

20

21

19.03.2019
15:14

На Броварському
проспекті
у м. Києві

19.03.2019
08:15

На проспекті
Будівельників,
у місті Маріуполі

20.03.2019
17:40

На вул.
Величковського,
у м. Львові

20.03.2019
08:10

На вул. Доватора,
у м. Кривому Розі,
Дніпропетровської
області
На пр.
Центральному
у м. Миколаєві

20.03.2019
20:00

маршрутом № 22, легковим автомобілем Фіат-Добло та
легковим автомобілем Мітсубіші-Аутлендр

та 3 пасажири
автобуса
отримали травми
Водій
вантажного
автомобіля
ДАФ
ФХ105.410,
з
Постраждалі
напівпричепом NOOTEBOOM EURO 54-03, не врахував висоту
відсутні
навантаженого на нього гусеничного крану, допустив зіткнення
з шляхопроводом.
Водій легкового автомобіля Форд-Транзит, не врахувавши
Пасажир
дорожніх обставин, допустив зіткнення з автобусом Богданавтобуса
А092, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за отримав травми
міським маршрутом № 146
Водій автобуса Богдан-А092.02, здійснюючи перевезення
Пішохід від
пасажирів за міським маршрутом №11, допустив наїзд на отриманих травм
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги загинув на місці
(дівчинка віком близько 10 років)
пригоди
Водій автобуса БАЗ-22154, здійснюючи перевезення пасажирів Пішохід отримав
за міським маршрутом № 54, допустив наїзд на пішохода, який
травми
переходив проїзну частину дороги у невстановленому місці
Водій автобуса РУТА-25А-Нова, здійснюючи перевезення
Водій та 4
пасажирів за міським маршрутом № 16, не впорався з
пасажири
керуванням (втратив свідомість) та допустив наїзд на
автобуса
перешкоду (дерево)
отримали травми

1-0-0
Неліцензований
1-0-1 Не з вини

1-1-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-5 З вини

Міський електричний транспорт

1

2

14.03.2019
13:18

На проспекті С.
Бандери, 14,
в м. Тернополі

14.03.2019
13:50

На вул. Маршала
Жукова, 15/13,
в м. Києві

Водій тролейбуса ЛАЗ-15ТР, здійснюючи перевезення 50
Постраждалі
пасажирів за міським маршрутом № 2, недотримався безпечної
відсутні
швидкості руху і допустив зіткнення з легковим автомобілем
Опель-Віваро
Водій тролейбуса БОГДАН-Т90110, здійснюючи перевезення
3 пасажири
пасажирів за міським маршрутом № 37, уникав зіткнення з
тролейбуса
легковим автомобілем Хюндай, застосував екстренне отримали травми

1-0-0 З вини

1-0-3 Не з вини

3

17.03.2019
11:30
17.03.2019
04:50

4

5

6

18.03.2019
14:30
19.03.2019
12:55

гальмування, внаслідок чого в салоні впали 3 пасажири
Під час здійснення перевезень пасажирів тролейбусом
МАЗ-103Т, за міським маршрутом № 21К, в салоні
транспортного засобу відбулося падіння пасажира
На перехресті пр-ту Водій легкового автомобіля Деу-Сенс не надав переваги у русі
Московського та
та допустив попутне зіткнення з трамваєм TАТРА-Т-3М,
вул. Кошкіна,
інвентарний, водій якого здійснював перевезення 3 пасажирів
за міським маршрутом № 5 «вул. Одеська – парк
у м. Харкові
Машинобудівників»
На вул.
Водій трамвая TАТРA-T6В5, рухаючись по території
Актюбінська,
вагоноремонтного заводу зійшов з рейок та зіткнувся з
металевою конструкцією (автомобільний гараж)
у м. Харкові
На проспекті
Водій тролейбуса ТРОЛЗА здійснював перевезення 15
Академіка Проскури, пасажирів за міським маршрутом № 12,
внаслідок
недотримання бокового інтервалу здійснив зіткнення з
у м. Харкові
легковим автомобілем Інфініті р/н АР 3570 СІ.
На вул. В. Гетьмана,
у м. Києві

Пасажир
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не звини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Залізничний транспорт
14.03.2019
07:15-09:05

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

1

2

14.03.2019

Регіональна філія

Старший механік ШЧ під час явки на роботу біля дверей поста
ЕЦ станції виявив сторонній предмет – пластиковий тубус
діаметром 70 мм завдовжки 400 мм, в кришці якого був
закріплений металевий штир з під'єднаним тросом. О 07.55
слідчий оперативної групи ст. лейтенант поліції Кулінський
надав повідомлення про заборону руху поїздів через станцію
Лелеківка. Після прибуття працівників ДСНС та ГУМП біля
знайденого предмету ними було здійснено вибух, у результаті
якого тубус було відкунуто на відстань близько 7 м та частково
пошкоджено. Усередині знайдено папери з написами на
іноземній мові. О 09.05 старший інспектор – вибухотехнік
технічного відділу ГУМП в Кіровоградській обл. надав
повідомлення про відновлення руху поїздів.
Звільнений бригадир (ПЧЛ-2) при виконанні вирубки

Затримано
поїзди: №6331
на 1 год. 12 хв.,
№3132 на 27 хв.,
№3134 на 16 хв.,
№3123 на 1 год.
10 хв., №3125 на
1 год. 59 хв.
Випадок
розслідується

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів

1-0-0 Інше

11:30

«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Тараса
Шевченка.
ст. Капустине.

14.03.2019
18:34

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1 Київ
перегін Борщагівка –
Почайна

3

14.03.2019
22:20
4

14.03.2019
23:15
5

15.03.2019
20:40
6

7

15.03.2019
21:35

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман. перегін
Удачна – Межова.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. Перегін ім. Г.
Кирпи – Колійний
пост 19 км
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків. перегін
Савинці – Балаклея
Регіональна філія
«Донецька

чагарників виявив, що на 1017 км ПК1 в полосі відведення на
відстані 30 м від колії №11 знаходиться шість снарядів часів
ВВВ (два снаряди діаметром 130 мм, два снаряди - 40 мм та два
снаряди - 50 мм). Об 11.35 бригадиром огороджено небезпечне
місце та взято під охорону до прибуття Кіровоградської
піротехнічної групи та представників ДСНС м. Мала Виска.
Поїзд № 4806 (локомотив резервом, ВЛ-80 №652) на 6 км ПК9
смертельно травмував стороннього чоловіка (25 років).

Поїзд №3461 (ВЛ8 №393, склад 50/6 вагонів, вантаж - кокс)
зупинився на 363 км ПК1 за показанням пристрою АСДК-Б
«Тривога 2»: 34 рух. од. – вагон №53526356, 36 рух. од. –
вагон №52685385, 37 рух. од. – вагон №52531233. Оглядом
складу виявлено сторонніх осіб на вагонах. Затримка поїзда
склала 1 год. 04 хв.
Поїзд №721 Харків – Київ (HRCS2 №008) на 14 км ПК1
смертельно травмував стороннього чоловіка

Поїзд №3462 (ВЛ-11 №642/644) на 325 км ПК7 травмував двох
сторонніх чоловіків, один з яких смертельно травмований.

Поїзд № 2384 (2ЕЛ4 №003) на колії №2. О 22.25 локомотивом
ВЛ8 №1370 травмував сторонню особу, потерпілого з травмою

немає

Поїзд №4806
затримано на 30
хв. По впливу
затримано
поїзди: №7432
на 25 хв., №7434
на 7 хв.

1-1-0 Аварія
(наїзд)

По впливу
затримано
поїзди: №6159
на 52 хв., №135
на 22 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда
склала 40 хв. По
впливу
затримано поїзд
№857 на 27 хв.

1-1-0 Аварія
(наїзд)

Поїзд №3462
затриманий. По
впливу
затриманий
поїзд №124 на
21 хв
Поїзд № 2384
затримано

1-1-1 Аварія
(наїзд)
1-0-1 Аварія
(наїзд)

16.03.2019
17:47
8

9

16.03.2019
17:04

17.03.2019
11:35
10

11

17.03.2019
17:03

17.03.2019
16:52
12

17.03.2019
21:40
13

залізниця», ДН-2
Лиман ст.
Гаврилівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Попільня – Брівки
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон,
Ст. Лепетиха
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Основа
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Львів
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава

ноги доставлено на ст. Барвінкове, де
стороннього підлітка, якого забрала швидка

він

травмував

Поїзд № 763 Київ – Одеса (ЧС4 № 210 ТЧ-1 Київ-Пас.) на 972
км ПК2 травмував сторонню особу. травмованого чоловіка
поїздом № 747 Київ – Тернопіль доставлено до ст. Козятин,
звідки госпіталізовано до лікарні м. Козятин.

на 38 хв.
Затримка поїзда
№763 склала 20
хв. По впливу
затримано поїзд
№747 на 31 хв.

Поїзд № 6701 Апостолове – Херсон (2ТЕ10УТ №0072),
Поїзд № 6701
зупинився через несправність локомотива з вимогою
затримано на 1
допоміжного локомотива. О 17:27 допомогу надано
год. 25 хв.
локомотивом ЧМЕ3 №4508 зі ст. Снігурівка
При відправленні поїзда №2146 (ВЛ82м) з 28 колії Північного
сортувально-відправного парку оглядачем вагонів виявлено
прихват гальм у 54 вагоні з голови поїзда № 97207674 (філія Затримка поїзда
«СВРЗ», цементовоз, ДР - 29.04.2018 ВЧДР-Дрогобич). О 13.00 на 4 год. 51 хв.
поїзд повернуто, о 13.35 вагон №97207674 відчеплено. Після
зміни локомотивних бригад, відправився поїзд о 16.24
Чергова по вокзалу отримала інформацію від працівників
відділу поліції про мінування будівлі вокзалу. Пасажирів та Затримок поїздів
працівників вокзалу евакуйовано
немає

Поїзд №2653 (ВЛ80т №1277 ТЧ-7) на 201 км ПК4 допустив
наїзд на сторонні предмети (каміння, гальмівна колодка).
Відправився о 17.02 із загальною затримкою на 29 хв.
(недотримання нормативного графіка руху на шляху
прямування).
О
18.50
роботу вокзалу відновлено,
вибухонебезпечних предметів не виявлено
Регіональна філія
Після проведення ТО-2 локомотиву (2ТЕ10УТ №0058)
«Одеська залізниця», машиніст запустив секцію «А» та перейшов для запуску в
ДН-4 Херсон, ст.
секцію «Б» від стороннього джерела живлення через низьку
Миколаїв,
ємність акумуляторної батареї. Після запуску двигуна секції
(локомотивне депо «Б» ТЧМ виявив задимлення та вогонь в обох високовольтних

1-0-1 Аварія
(наїзд)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда
на 00 год. 03 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Інше
(Пожежа)

ТЧ-8)

17.03.2019
22:20
14

17.03.2019
22:20
15

18.03.2019
02:00

16

17

18.03.2019
14:01

камерах секції «А». При спробі гасіння самостійно використано
12 вогнегасників. О 22.07 пожежу локалізовано трьома
пожежними автомобілями ДСНС. О 23.10 пожежу ліквідовано
Регіональна філія
Поїзд №2321 (ВЛ80т №1398 ТЧ-7) зупинився на 2 км ПК6
Затримка поїзда
«Одеська залізниця», через спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ виявлено працівників
на 01 год. 25 хв.
ДН-3 Знам’янка,
приватної охорони, які шляхом відкриття кінцевого крану у
По впливу
перегін
хвостовому вагоні №24535411 спричиняли перешкоду
затримано поїзд
Кропивницька –
подальшому руху поїзда для збору чавунних виробів, що, з їх
№2301 на 01 год.
Олійникове
слів, скинуті з вагонів сторонніми особами. О 23.45 поїзд
15 хв.
№2321 відправився.
Регіональна філія
Поїзд №732 Запоріжжя – Київ (ЕКр1 №002) на 44 км ПК2
«Південно-Західна допустив наїзд на сторонні предмети (каміння та шини). О
залізниця», ДН-1
22.28 поїзд відправився із затримкою на 8 хв.
Затримка поїзда
Київ, перегін
на 00 год. 08 хв.
Озерний – ТрипілляДніпровське
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Мусіївка перша ділянка наближення
«Придніпровська
сигналізує хибну зайнятість. О 03.35 виявив порушення
залізниця», ДН-2
цілісності рейкового ланцюга унаслідок чого перекривався
Затримка поїзда
Кривий Ріг, перегін прохідний сигнал поїзду №1623 (ВЛ11 №471 ТЧ-2 Кривий Ріг),
№ 1623 на 01
Кривий Ріг-Західний який зупинився. О 03.40 машиніст поїзда №1623 заявив про
год. 35 хв. По
– Мусіївка
необхідність допоміжного локомотива через неможливість
впливу
зрушити з місця. Допомогу надано локомотивом ВЛ11 №090
затримано
ТЧ-2 Кривий Ріг, зі ст. Мусіївка. Поїзд №1623 з допоміжним
поїзди: №4301
відправився. Причина: невідомими особами на с.у. №1 (114 км
на 1 год. 14 хв.,
ПК9) відкручено болт з кришки ДТ та при спробі крадіжки
№211 на 53 хв.
порушено контакт між середнім виводом ДТ та між
дросельною перемичкою (ДТ-06-500 к-15 і ДТ-0,2-500 к-17).
О 05.00 несправність усунуто
Регіональна філія
Поїзд №141 Бахмут – Львів (ЧС-4 №097) на 5 км ПК9
Затримано
«Південно-Західна смертельно травмував стороннього чоловіка, віком близько 30 поїзди: №141 на
залізниця», ДН-1
років
33 хв., №867 на
Київ, перегін Київ27 хв., №6015 на

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

18.03.2019
12:10
18

18.03.2019
22:16
19

19.03.2019
10:45
20

19.03.2019
05:30
21

19.03.2019
09:31
22

23

19.03.2019

Пасажирський –
Київ-Волинський
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Антонівка –
Рафалівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Святошин – Біличі

22 хв., №749 на
8 хв.
Бригадиром колії на 347 км ПК8 на відстані 5 метрів від
крайньої лівої рейки в полосі відводу виявлено предмети схожі
на міни часів ВВВ. О 14.40 небезпечне місце огороджено
працівниками ВОХР та взято під охорону до прибуття
піротехнічної групи

Колія для руху
не закривалась

Поїзд №2537 (ВЛ80к №450 ТЧ-7) зупинився на 15 км ПК7
через падіння тиску в гальмівній магістралі. Оглядом складу Затримка поїзда
поїзда виявлено роз’єднання гальмівних рукавів між вагонами на 00 год. 30 хв.
№59363846 та №59303891, №97264428 та №93528214,
По впливу
№58993858 та №97264527. Причина – накладання сторонніх затримано поїзд
предметів на колію (покришки, дошка). Відправився поїзд о
№7 на 8 хв.
22.38, прибув на ст. Біличі о 22.48.
Регіональна філія
Ст. Нижньодніпровськ-Вузол. Локомотив (ВЛ8 №1563 ТЧ-1
«Придніпровська
Нижньодніпровськ-Вузол) під час виїзду з 4 колії парку «З» на
залізниця»,
головну колію на стрілочному переводі № 16/18 допущено Затримки поїздів
ДН-1 Дніпро
сходження першої колісної пари локомотива. О 12.35
немає
локомотив встановлено на рейки за допомогою накочувальних
башмаків.
Регіональна філія
Поїзд №2709 (ВЛ80Т №1806 ТЧ-7 Знам’янка) прибув за
«Одеська залізниця», показанням пристрою КТСМ «Тривога-1» - 2 рух. од., 3 вісь,
Поїзд №2709
ДН-3 Знам’янка, ст. права сторона (локомотив). Під час огляду ТЧМ виявлено
затримано на 3
Южноукраїнська
надмірний нагрів буксового вузла. Локомотив відчеплено від
год. 05 хв.
складу поїзду. Зі ст. Кавуни надано ВЛ80Т №1291 ТЧ-7, ТЧМ-4
Кузьменко
Регіональна філія
Бригадиром колії на 1198 км ПК8 на відстані 15-20 метрів від
Затримано
«Придніпровська
парної колії виявлено снаряд. О 09.35 перегін закрито для руху
поїзди: № 6916
залізниця», ДН-3
поїздів. Небезпечне місце огороджено. О 10.56 снаряд
на 15 хв., №
Запоріжжя, перегін прибрано. Об 11.06 перегін відкрито для руху поїздів.
6507 на 4 хв.
Обільна – Федорівка Затримано поїзди: №6916 на 15 хв., №6507 на 4 хв.
Регіональна філія
В середині колії виявлено тіло стороннього чоловіка з ознаками Затримок поїздів

1-0-0 Інше

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія
Затримки поїздів
немає

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інше
1-1-0 Аварія

14:35

19.03.2019
15:15
24

19.03.2019
16:00
25

19.03.2019
19:44
26

19.03.2019
19:30
27

«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Вишневе-Боярка. На
875 км ПК10 у
межах високої
платформи з.п.
Тарасівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Допоміжна (ПАТ
Південний ГЗК) Кривий Ріг.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Івано-Франківськ,
Ст. Васкауци
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козяти, перегін Біла
Церква – Роток
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, перегін
Прошова –
Микулинці-Струсів

травмування рухомим складом. Інформації про травмування
сторонніх осіб на зазначеній ділянці колії від машиністів
поїздів не надходило

Поїзд № 3664 (ВЛ8 №661 ТЧ-2 Кривий Ріг) зупинився на 4 км
ПК3 через виявлення крадіжки ВБК: стикові накладки – 8 шт.,
болти – 24 шт. З 15.25 – 16.37 перегін закрито для руху поїздів

не було

(наїзд)

Затримано поїзд
№ 3664 на 1 год.
30 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Під час проведення маневрової роботи на скидальній стрілці
№ 6 допущено сходження локомотивів: 2ТЕ10УТ №086А ТЧЗатримок поїздів
13, усіма колісними парами та ЧМЕ3 №2637 п’ятьма колісними
немає
парами
Поїзд № 7036 Київ – Роток (ЕД9м № 0071) на 39 км ПК2
травмував сторонню жінку. Потерпілу госпіталізовано.

Поїзд № 6277 Тернопіль – Заліщики (ДР1А №215/330, в складі
3вагони) зупинився на 22 км ПК7 через сходження другого
вагону першим візком однією колісною парою. О 20.15 надано
наказ на виїзд АПК відновного поїзда. Після роз’єднання
вагонів, поїзд № 6277 (ДР1А № 215, в складі 1 вагона)
прослідував ст. Микулинці-Струсів о 21.36 із затримкою на 2
год. 20 хв. О 22.40 вагон № 181-8 встановлено на рейки за
допомогою накочувального обладнання. О 22.54 вагони

1-0-0 Аварія
(схід р.с.)

Поїзд № 7036
затримано на
6хв.

1-0-1 Аварія
(наїзд)

Затримано
поїзди:№ 6277
на 2 год. 20 хв.,
№ 6279 на 2 год.
22 хв., №358 на
27 хв.

1-0-0 Аварія
(схід р.с.)

19.03.2019
22.07
28

19.03.2019
22.36
29

19.03.2019
23:13

30

31

20.03.2019
02:38

20.03.2019
07:46
32

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін КиївПасажирський –
Київ-Волинський.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Вапнярка – Княжеве

виведено на ст. Прошова
Поїзд № 7697 (ЕР9м № 630) на 3 км ПК5 травмував
стороннього чоловіка, віком близько 45 років. Потерпілого
госпіталізовано

Поїзд № 7697
затримано на 10
хв.

Поїзд № 2941 (2ЕС5к №063 ТЧ-2 Подільськ) зупинився на 1212
Затримано
км ПК6 через наїзд на сторонні предмети (дошки, сміття,
поїзди: № 2941
колійний знак) накладені на колію на переїзді 1212 км без
на 0 год. 34 хв.,
чергового працівника сторонніми особами. Відправився поїзд
№ 3001 на 0 год.
№ 2941 о 23:07 із затримкою на 34 хв. По впливу затримано
26 хв.
поїзд №3001 на 26хв
Регіональна філія
Поїзд № 12 Київ – Новоолексіївка (ЧС-8 №075, ТЧМ-1
Затримка
«Одеська залізниця», Куніцкий) зупинився на 286 км ПК5 за показанням пристрою поїздів: № 12 на
ДН-2 ім. Тараса
КТСМ «Тривога 2», рівень 58, 4 рух. од., 4 вісь, права сторона, 1 год. 23 хв., №
Шевченка, перегін
вагон № 03313145. Огляд ТЧМ – нагрів букси (касетний 116 на 59 хв., №
Цибулеве –
підшипник). Відправився поїзд з перегону із зменшеною 72 на 21 хв., №
Чорноліська
швидкістю о 23:26. На ст. Чорноліська поїзд прибув в 00:14.
2846 на 40 хв.,
Огляд працівниками ВЧД нагрів не підтверджено. Відправився № 2844 на 1 год.,
поїзд № 12 в 00:24
№ 3064 на 50
хв., № 1462 на
50 хв.
Регіональна філія
Поїзд № 92 Львів – Київ (ЧС4 №144) відправився із затримкою
Поїзд № 92
«Львівська
на 58 хв. через
виклик працівників поліції до вагона
затримано на 58
залізниця», ДН-3
№ 03514858 з причини порушення громадського порядку
хв.
Рівне, ст. Здолбунів пасажиром. Пасажира затримано працівниками поліції
Регіональна філія
Поїзд № 6009 Львів – Трускавець (Р2Т №7250) застосував
«Львівська
екстрене гальмування для запобігання наїзду на сторонню
Затримка поїзда
залізниця», ДН-1
особу. Наїзд попередити не вдалося смертельно травмовано
складає більше
Львів, регіональна
чоловіка
1 год
філія «Львівська
залізниця», ДН-1

1-0-1 Аварія
(наїзд)

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія
(наїзд)

20.03.2019
04:50

Львів
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Іларіонове –
Синельникове-2

Сигнальна установка № 12 та сигнальна установка № 10
сигналізують червоним. Причина: невідомими особами на с.у.
№ 12 розобладнано шафу, на с.у. №10 викрадено дросельтрансформатори – 2 шт.

33

20.03.2019,
11:15
34

35

20.03.2019,
20:58

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Полтавка – Інгулець
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст. Лубни

За повідомленням ПД-15 Реута на 21 км ПК2 виявлено
крадіжку матеріалів ВБК: стикових накладок Р-65 – 12 шт.,
болтів в зборі Р-65 – 36 шт., обвідних з’єднувачів – 4 шт.,
підкладки КБ-65 – 2шт., закладних болтів в зборі – 7 шт.,
клемних болтів в зборі – 7 шт. Об 11.18 перегін закрито для
руху поїздів. О 13.43 несправність усунуто та о 13.45 перегін
відкрито для руху поїздів.
Поїзд 2720 (ВЛ80Т № 1084) на стрілочному переводі №3
смертельно травмував сторонню жінку

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

По впливу
затримано
поїзди: №136 на
11 хв., №38 на
12 хв., №4702 на
17 хв., №12 на
15 хв., №4402 на
37 хв., №6284 на
14 хв., №4302 на
20 хв., №2706 на
36 хв., №6232 на
10 хв., №140 на
13 хв., №6702 на
10 хв., №4 на 15
хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

По впливу
затримано поїзд
№ 9302 на 2 год.
30 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія

О. ГОНЧАР

