Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 15.08.2019 по 22.08.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
3
0
3
Не з вини:
9
3
15
ВСЬОГО:
12
3
18
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
3
0
1
ВСЬОГО:
3
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
2
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
16
5
6
- наїзди на
11
5
6
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
5
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
5
0
0
ВСЬОГО:
21
5
6
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
9
0
0

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

0№

Дата і час
скоєння
подій

1

15.08.2019
08:45

2

14.08.2019
23:30

3

15.08.2019
14:20

4

15.08.2019
17:25

15.08.2019
17:12
5

6

15.08.2019
23:00

7

15.08.2019

Місце скоєння
подій

2

0

0

2

0

0

13

0

0

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
На проспекті
На кінцевій зупинці ст.м. Чернігівська в автобусі БогданБроварському
А092, маршруту № 332 після висадки пасажирів один з
у м. Києві
пасажирів залишив саморобну димову запалювальну шашку.
Після чого відбувся вибух і займання автобуса
На у с. Гарбузин
Під час нічної стоянки автобуса Івеко – С2, термін дії не
Чернігівської
обмежений, відбулося самозагорання транспортного
області
засобу.
На вул. Степана
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Гольф не
Бендери
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
у м. Сумах
зіткнення з автобусом Рута-25 СПГ, водій якого здійснював
перевезення 14 пасажирів за міським маршрутом № 10
На вул. 20 річчя
Водій легкового автомобіля Ніссан-Альмера не дотримався
Перемоги
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
у м. Сумах
автобусом Рута-25 СПГ, водій якого здійснював перевезення
18 пасажирів за міським маршрутом № 3
На вул. В. Чоновола Водій легкового автомобіля AУДI-A6 не вибрав безпечної
швидкість руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де
у м. Рівному
допустив зіткнення з автобусом МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-714D,
водій якого здійснював перевезення 19 пасажирів за
маршрутом «Рівне-Теремне»
На
Водій легкового автомобіля ФОЛЬКСВАГЕН не врахував
вул.Лучаківського дорожньої обстановки, та допустив зіткнення з легковим
у м.Тернополі
автомобілем таксі ШЕВРОЛЕ-АВЕО, водій якого рухався
без пасажирів
На 62 км автодороги Водій легкового автомобіля ЧерІ-Амулет не впорався з

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні.
Автобус згорів повністю

1-0-0 Пожежа

Постраждалі відсутні.
Автобус згорів повністю

1-0-0 Пожежа

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля та 2 пасажира
автобуса отримали
травми.
Водій та пасажир
легкового автомобіля
ФОЛЬКСВАГЕН
отримали травми
Постраждалі відсутні

1-0-3 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 Не з вини

17:55

15.05.2019
17: 59
8

16.08.2019
14:45

На перехресті просп.
Героїв Сталінграду
та просп. Льва
Ландау
у м. Харкові

16.08.2019
14:40

У с. Усичі, Луцького
району,
Волинської області

9

10

18.08.2019
14:40

На вул.
Золотоніській,
у смт. Чорнобай,
Чорнобаївського
р-ну.,
Черкаської області

19.08.2019
09:35

На вул. Полтавський
шлях
у м. Харкові

20.08.2019
07:10

На перехресті вул..
Небесної Сотні та
Стрітенської

11

12

13

Р-46 «Харків –
Охтирка», поблизу
села Дворічний Кут
Дергачівського
району
Харківської області
На 135 км. М-05 А/Д
Київ-Одеса, поблизу
с.м.т. Ставище,
Київської області

керуванням
та
допустив
бокове
зіткнення
з
автобусом ВОЛЬВО-Б10, водій якого здійснював регулярні
перевезення
30
пасажирів
за
міжміським
внутрішньообласним маршрутом «Богодухів – Харків»
Водій
вантажного
автомобіля
МАН-18.440,
з
напівпричепопом автцистерна ТРАЙЛОР-3CXAC331S,
1997 р.в., не впорався з керуванням та допустив з`їзд з
проїзної частини в кувет, в наслідок чого автомобіль МАН з
цистерною (33 тон бензину) перевернувся та з двох люків
автоцистерни, які негерметично закриті відбувся незначний
витік бензину на грунт
Водій автобуса I-ВAН A07A-30, здійснюючи регулярні
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 225-е
«Станція метро «Академіка Барабашова» – Станція
Основа», не дотримався безпечної дистанції руху допустив
зіткнення з
легковим
автомобілем
ФольксвагенТранспортер-Т4
Водій автобуса Мерседес-Бенц, під час здійснення
перевезень пасажирів за маршрутом «Луцьк-Пансіонат
Шацькі Озера» заснув за кермом, в наслідок чого з’їхав у
кювет

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини
1 пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

2 пасажири отримали
травми

Водій та 2 пасажири
Водій легкового автомобіля ДЕУ-ЛАНОС не впорався з легкового автомобіля від
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив отриманих травм загинули
на місці пригоди, 1
зіткнення з автобусом Богдан-А092, водій якого
пасажир легкового
здійснював перевезення пасажирів за міжміським
автомобіля та 8 пасажирів
маршрутом «Миргород - Черкаси»
автобуса отримали травми
Водій вантажного автомобіля ГАЗ-5312 не дотримався
Постраждалі відсутні
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом Атаман-А092Н6, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за приміським маршрутом
№ 1168
Водій автобуса Рута 25, здійснюючи перевезення 14 Пішохід отримав травму
пасажирів за міським автобусним маршрутом № 29 «Героїв
Сталінграду – Дублянщина», допустив наїзд на пішохода,

1-0-2 З вини

1-3-9 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

20.08.2019
08:35
14

1

17.08.2019
10:45

21.08.2019
15:00
2

21.08.2019
10:50
3

15.08.2019
08.01
1

15.08.2019
22.18
2

у м. Полтаві
На вул. Тюрінська
у м. Харкові

який перебігав дорогу на червоне світло
Водій невстановленого легкового автомобіля залишив
місце ДТП не дотримався безпечного бокового інтервалу
руху допустив зіткнення з автобусом РУТА20,
водій якого здійснював регулярні перевезення 7 пасажирів
за міським маршрутом № 214е «Станція метро «Академіка
Барабашова» – Кінний ринок»
Міський електричний транспорт
На проспекті Героїв Водій мотоцикла ЯВА-350 проігнорував забороняючий
Сталінграду
сигнал світлофора та допустив зіткнення з тролейбусом
у м. Харкові
ЛАЗ, водій якого здійснював перевезення 40 пасажирів за
міським маршрутом № 1
На перехресті
Водій легкового автомобіля Хундай не надав переваги у
вулиць С. Бандери та русі та допустив зіткнення з тролейбусом ШКОДА-15-ТР,
Протасевича-15
водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за
Квітня
міським маршрутом № 10
у м Тернополі
На вул. Трінклера,
Водій легкового автомобіля ХОНДА-Сівік порушив
у м. Харкові
правила маневрування та допустив зіткнення з трамваєм
TАТРA-Т3, водій якого здійснював перевезення 30
пасажирів за міським маршрутом № 12 «Південний вокзал
– Лісопарк», з послідуючим наїздом на стоячі легкові
автомобіліь ХОНДА-Сівік та РЕНО-Логан
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Поїзд №2123 (ВЛ82м № 083) зупинявся за показанням
«Південна
пристрою АСДК-Б «Тривога-0» у 27 рух. од., 3 вісь, права
залізниця», ДН-4
сторона, вагон №95926572 (Україна, побудований –
Полтава, ст.
25.06.2019 заводом ПрАТ «Дніпровагонмаш»). Оглядом
Полтава-Південна; працівників ВЧД встановлювався робочий нагрів. Об 11.20
09.14, ст. Нові
поїзд №2123 зупинився на ст. Галещина за показанням
Санжари; 10.22,
пристрою КТСМ «Тривога-1» той самий вагон. Оглядом
ст. Кобеляки
ТЧМ встановлено робочий нагрів.
Регіональна філія
Поїзд №358 Рахів – Київ (2ТЕ10М №2608А/3208А) на колії
«Львівська
№1 травмував стороннього чоловіка.
залізниця», ДН-2
Тернопіль, ст.
Теребовля

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій мотоцикла отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Об 11.40 поїзд
відправився. Загальна
затримка поїзда №2123
склала 2 год. 16 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано на 56 хв.
По впливу затримано
поїзд №6279 на 30 хв.

1-0-1 Аварія
травмування

16.08.2019
10:36
3

16.08.2019
17:10
4

16.08.2019
18:25
5

6

16.08.2019
23:56

17.08.2019
03:33
7

17.08.2019
23.32
8

18.08.2019
07:31
9

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН3 Жмеринка, ст.
Хмельницький.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН4 Івано-Франківськ,
перегін Берегомет –
Сторожинець.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН1 Дніпро, ст. ДніпроГоловний.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН3 Рівне, ст. Рівне.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Знамянка.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Буча –
Немішаєве
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Халявин – ЧернігівПівнічний

Поїзд №6321 Жмеринка – Гречани (ЕР9М № 565) замовив
Поїзд №6321 затромано
допоміжний
локомотив
через
несправність
на1 год. 40 хв. По обороту
струмоприймача. З локомотивом ВЛ80к №096 поїзд
затримано поїзд №6328 на
відправився о 12.13
1 год. 55 хв.
Поїзд №8604 (дрезина АС-3167, машиніст Рябчук ПЧ-11
Чернівці) на регульованому переїзді без чергового
працівника 46 км ПК3 допустив наїзд на автомобіль MAН,
який виїхав на переїзд при справно працюючій звуковій та
світловій сигналізації
Отримано повідомлення щодо мінування вокзалу. огляд
прилеглих
територій
завершено, вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано.
Під час виконання маневрової роботи локомотивом (ЧМЕ3
№6209) на стрілочному переводі №649 Гіркового парку
допущено сходження локомотива однією (останньою по
ходу локомотива) колісною парою. О 07.10 тепловоз
встановлено на рейки за допомогою вантажопідіймального
крану КС-7Ж72 відновного поїзда ВП-3 ст. Знам’янка
Поїзд №45 Лисичанськ – Ужгород (ЧС4 №105) на 37 км
смертельно травмував стороннього чоловіка. Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу. Відправився в 00.02 із
затримкою на 30 хв.
Поїзд №6892 Горностаївка – Чернігів (ДР1А №278, РПЧМ10 Дузь) на 101 км ПК10 смертельно травмував
стороннього чоловіка

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні.
Сходження дрезини з
рейок двома колісними
парами.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів немає

1-0-0 Аварія
сходження
рухомого складу

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд №
45 затримано на 30 хв.

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Поїзд затримано на 16 хв.

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Задвір'я – Красне
18.08.2019
Регіональна філія
22:08
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Знам’янка
18.08.2019
11:55

10

11

18.08.2019
20:50
12

18.08.2019
22:40
13

19.08.2019
03:28
14

19.08.2019
10:56
15

Поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ (ЧС8 №014) на 1433
км ПК2 травмував сторонню жінку та зупинився на
нейтральній вставці. Потерпілу госпіталізовано до міської
лікарні. Надано допоміжний локомотив ЧМЕ3 №5062

Поїзд затримано на 48 хв.

На колії №3ф Фастівського приймально-відправного парку
в складі поїзда №2981 (прибув о 21.35) приймальником
поїздів виявлено протікання вантажу – паливо дизельне
(клас небезпеки – 3, аварійна картка №315, номер ООН
1202) з інтенсивністю 40 капель за хвилину з нижнього
зливного пристрою в 6 з голови поїзда вагоні №72353634
Постраждалі відсутні
(Україна, станція навантаження Кагамлицька регіональна
філія «Південна залізниця», станція призначення Баловне
регіональна філія «Одеська залізниця»). Повідомлено
ДСНС. О 22.30 вагон відчеплено від складу поїзда та
переставлено на колію №2ф. О 23.30 протікання вантажу
усунуто шляхом докручування нижнього зливного
пристрою на 1 оберт.
Регіональна філія
Під час відправлення поїзда №6110 Маріуполь – Волноваха
«Донецька
(ЕД2Т №0052) від зупиночної платформи 1256 км група Відправився поїзд №6110
залізниця», ДН-2
молодих людей в алкогольному сп’янінні перекрила рух
о 21.46 з загальною
Лиман, перегін
поїзду та почала обкидати камінням. О 20.51 викликано
затримкою на 56 хв.
Маріуполь – Сартана поліцію, яка прибула о 21.16.
Регіональна філія
Поїзд №4301 (локомотив резервом ВЛ-40У №1488-1) на
Поїзд №4301 затримано
«Південно-Західна 112 км ПК3 смертельно травмував стороннього чоловіка.
на 7 хв. По впливу
залізниця», ДН-1
затримано поїзд №6309 на
Київ, перегін
11 хв.
Количівка – Чернігів
Регіональна філія
Під час слідування електровоза ВЛ80 №640 (ТЧМ Гоян ТЧ«Придніпровська
7 Знам’янка) по колії №20 маневровим порядком машиніст
залізниця», ДН-1
повідомив, що в середині колії знаходиться тіло
Затримки поїздів немає
Дніпро, ст.
стороннього чоловіка зі слідами травмування рухомим
П’ятихатки-Стикова складом. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу, ВОХР
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
О 12.15 після огляду
«Південно-Західна Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
території
залізниця», ДН-1
працівників евакуйовано.
вибухонебезпечних
Київ, ст. Київпристроїв не виявлено,
Пасажирський
роботу вокзалів

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-0 Аварія
витрата вантажу

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аврія
смертельне
травмування
1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

1-0-0 Втручання
в діяльність

відновлено
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19.08.2019
13:10

19.08.2019
16:40
17

18

19.08.2019
18.00

20.08.2019
02.10
19

20.08.2019
16:18
20
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Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано
Поїздом №6702 (ЕР2Т №7222, РПЧМ-1 Ромащук) на
вхідних стрілках травмовано стороннього чоловіка.

В коморі господарчого двору з невідомих причин виникла
пожежа. О 18.35 пожежу ліквідовано силами ДСНС
На пуль-табло ДСП ст. Бурчацьк друга ділянка віддалення
сигналізує хибну зайнятість. Причина: на 1162 км ПК5
сторонніми особами розобладнано релейну шафу
сигнальної установки №6
Поїзд № 6525 Гребінка – Ніжин (ДР1А №288 РПД-2
Гребінка) на 46 км ПК2 смертельно травмував стороннього
чоловіка, який переходив колію з велосипедом.

При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№ 1985 з подавання 4 порожніх зерновозів, вагонами
вперед, на під’їзній колії ТОВ «Євро-Транс-Агро» (колія
на балансі власника) в кривій ділянці колії сталося
сходження першого за напрямком руху вагона №95616280
(Україна), першим візком. О 18.08 надано наказ на виїзд
відновного поїзда ст. Конотоп. О 18.53 вагон встановлено
на рейки.
20.08.2019
Регіональна філія
При виконанні маневрової роботи локомотивом (ЧМЕ3
18:00
«Одеська залізниця», №5563 ТЧ-5 ім. Т. Шевченка) по перестановці 25 порожніх
ДН-2 ім. Т.
напіввагонів, вагонами вперед зі швидкістю 8 км/год., з
Шевченка, ст.
колії №8 на приймально-відправну колію №5, на
20.08.2019
15:12
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Дарниця
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Синельникове І
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Немішаєве
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Бурчацьк –
Таврійськ
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН4 Полтава, перегін
Прилуки – Галка.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-5 Конотоп, ст.
Конотоп.

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда склала
9 хв.

1-0-1 Аварія
травмування

Потерпілих та загрози
руху поїздів немає

1-0-0 Інше
Пожежа

По впливу затримано
поїзди: №472 на 34 хв.,
№6504 на 21 хв., №142 на
17 хв., №318 на 17 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №6525 затромано
2 год. 02 хв.

1-1-0 Аварія
Смертельне
травмування

Затримки поїздів немає

1-0-0 Аварія
(сходження р.с)

Затримано поїзди: №58 на
36 хв., №26 на 33 хв.,
№642 на 17 хв

1-0-0 Аварія
(сходження р.с)

Цвіткове.

23

24

25

26

27

28

29

стрілочному переводі №42 сталося сходження локомотива
всіма колісними парами з правої сторони за напрямком
руху. Надано наказ на виїзд відновного поїзда ст. ім. Т.
Шевченка. О 21.35 локомотив встановлено на рейки.
21.08.2019
Регіональна філія
При виконання маневрової роботи на під’їзній колії
07:50
«Одеська залізниця», Інгульська шахта ДП «Східний гірничозбагачувальний
Травмовано працівника
ДН-3 Знам’янка, ст. комбінат» сталося сходження з рейок 9 навантажених
УЗ. Затримок поїздів
Канатове
вагонів:– приналежності Україна, власник 450116немає
ВостГОК. Локомотив та під’їзна колія на балансі власника.
Обставини з’ясовуються
Регіональна філія
Під час руху поїзда №6359 Здолбунів – Ковель (ЕР9м
«Львівська
№554 РПЧ-3 Здолбунів) на регульованому залізничному,
Відправився поїзд № 359 о
залізниця», ДН-3
переїзді без чергового працівника 278 км ПК10 сталося
21.08.2019
16.46 із затримкою на 22
Рівне, перегін Олика зіткнення з легковим автомобілем Міцубіші, який виїхав на
16:24
хв. Постраждалі відсутні
– блок пост
переїзд при справно працюючій звуковій та світловій
Арматнів
сигналізації.
Регіональна філія
Поїзд №86 Львів – Новоолексіївка (ВЛ80т №1398 ТЧ-1
Після розміну
«Південно-Західна Львів-Захід) зупинився для огляду електровозу та о 16.08 електровозів, відправився
21.08.2019
залізниця», ДН-3 ,
через заклинення колісної пари машиніст запросив
поїзд №86 о 17.37 із
16:06
ст. Коржівці
допоміжний локомотив. О 16.25 зі ст. Деражня надано загальною затримкою на 1
.Жмеринка
допоміжний електровоз ВЛ80т №1164
год. 48 хв.
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
21.08.2019 «Одеська залізниця», Пасажирів та працівників евакуйовано. Повідомлено:
Затримки поїздів немає
18:02
ДН-1 Одеса, ст.
поліцію, ВОХР, ДСНС, СБУ. О 18.43 роботу вокзалу
Одеса-Головна
відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не виявлено
21.08.2019
Регіональна філія
.Поїзд №2307 (ВЛ11М/5 № 478) в межах зупиночної
18:16
«Придніпровська
платформи 139 км травмував стороннього чоловіка.
залізниця», ДН-1
Потерпілого з травмою голови госпіталізовано до лікарні.
Затримано поїзди: №2307
Дніпро, перегін
на 30 хв., №6037 на 10 хв.
Воскобійня –
Верхньодніпровськ
21.08.2019
Регіональна філія
При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
18:26
«Південно-Західна № 1107 з осаджування групи із двох вагонів на колію № 28
Затримок поїздів немає
залізниця», ДН-1
Київського парку травмовано стороннього чоловіка
Київ, ст. КиївВолинський
21.08.2019
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Затримок поїздів немає
18:48
«Південна
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 19.30 роботу

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-1 Аварія
травмування
1-0-0 Втручання
в діяльність

21.08.2019
18:25

залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжж, перегін
Славгород – Івківка
я

30

21.08.2019
23:05
31

22.08.2019
02:18
32

22.08.2019
00:28
33

34

22.08.2019
09.50

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Чорний Острів –
Гречани
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
Есень – Чоп (колія
1435 мм)
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Зайцеве
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін

вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено
Поїзд № 2328 (ВЛ11М/6 №501 ТЧ-1) зупинився на 1043 км
ПК6 через спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ виявлено
розрив труби гальмівної магістралі в вагоні №55083679 Поїзд № 2328 затримано
(Україна, напіввагон, власний, ДР - 01.12.2017 Донецька
на 02 год. 23 хв. По
зал. ВРП - "Агрегатбуд", ПР-3 - 03.07.2019 Лиман-ВЧД по впливу затримано поїзди:
коду 616: злам/тріщина пpoміжних поперечин). Зі ст. №216 на 53 хв., №737 на
Запоріжжя-1 о 18.43 надано допоміжний локомотив ВЛ8
41 хв., №6588 на 36 хв.,
№338 ТЧ-1, ТЧМ-7 Шелофаст. Допоміжний прибув на ст. №113 на 33 хв., №95 на 30
Запоріжжя-Вантажне о 18.56, відправився з працівником
хв., №280 на 25 хв.,
вагонного господарства о 19.03. Прибув на перегін о 20.00, №6589 на 25 хв., №6582
з’єднався з поїздом №2328 о 20.15. Поїзд готовий до
на 25 хв.
відправлення о 20.45, відправився з перегону о 20.48 із
затримкою
З повідомлення диспетчера ПЧ-19 Хмельницький під час
виконання колійних робіт у «вікно» з 19.10 до 01.00 на
1231 км ПК-9 парної колії виявлено п’ять боєприпасів часів
Постраждалі відсутні.
ВВВ
Затримка поїздів відсутня
Поїзд №3551 (ЧМЕ3 №3480, у складі 0/7 вагонів) Затримка поїзда склала 1
зупинився на 179 км ПК9 через несправність тепловоза, з
год. 07 хв. По впливу
вимогою допоміжного. Надано допоміжний локомотив
затримано поїзди:
ЧМЕ3 №3311. Через надання допомоги локомотивом №145/146 Ужгород –Львів
ЧМЕ3 №3311 зірвано маневрову роботу на колії 1435 мм
на 30 хв., №519 Чоп –
ст. Чоп з пасажирськими вагонами
Захонь на 2 год. 07 хв.
На пульт-табло ДСП сигналізує хибна зайнятість перегону Затримано поїзди: №3603
Зайцеве – Синельникове-1. Після огляду електромеханіком на 48 хв., №4401 на 31 хв.,
СЦБ виявлено сторонніми особами на сигнальній установці №8401 на 26 хв., №81 на
№9 розобладнано два дросель-трансформатори.
23 хв., №2267 на 22 хв.,
№2263 на 15 хв., №261 на
15 хв., №99 на 5 хв.
Поїзд №3710 (ВЛ8 №1623) на 203 км ПК3 травмував
дитину, віком 3-4 років.
Поїзд затримано на 1 год.
10 хв

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інше

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія
травмування

Дніпро-Лоцманська
–
НижньодніпровськВузол

