Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 16.05.2019 по 23.05.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
6
2
11
Не з вини:
5
2
15
ВСЬОГО:
11
4
26
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
2
0
1
ВСЬОГО:
2
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
1
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
14
6
7
- наїзди на сторонніх
13
6
7
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
10
0
0
ВСЬОГО:
24
6
7
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
10
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
1
0
1
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

2

0

0

13

0

1

+13

0№

Дата і час
скоєння
подій
16.05.2019
16:20

смт. Рогань,
зупинка
громадського
транспорту
«Високовольтна»,
Харківської
області

17.05.2019
12:00

На автодорозі Н-02
біля м. Козятин
Вінницької
області

17.05.2019
13:05

На вул.
Першотравневій
у м. Христинівка,
Черкаської
області
На вул. Бродівській
у м.Тернополі

1

2

3

4

5

Місце скоєння
подій

17.05.2019
19:40
19.05.2019
13:30

На вул. Хоткевича
у м. ІваноФранківську

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Під час руху в салоні автобуса MAН НЛ202, водій якого
здійснював регулярні перевезення 40 пасажирів за
приміським маршрутом № 1472 «Чугуїв (АС) – Харків
(АС-6 «Заводська»)», виник конфлікт між двома
пасажирами: чоловіком, який знаходився в стані
алкогольного сп’яніння, та його співмешканкою. Чоловік
витягнув з кишені куртки ручну гранату Ф-1, висмикнув
чеку та погрожував підірвати себе та жінку. Під час
зупинки транспортного засобу в смт. Рогань одному з
пасажирів, ветерану війни в Афганістані вдалося вгамувати
дебошира та відібрати небезпечний предмет
Водій легкового автомобіля Пежо-Партнер не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом Рута-25, водій якого здійснював
перевезення 19 пасажирів за міським маршрутом Житомир
– Ружин
Водій автобуса ПАЗ-32054, здійснюючи перевезення 5
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом Христинівка
– Шелпахівка, недотримався безпечного інтервалу руху та
допустив наїзд на велосипедиста який рухався по правому
ходу узбіччя
Водій автобуса Богдан-А092, рухаючись без пасажирів, не
врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
автомобілем Субару-Форестер
Водій легкового автомобіля Сузукі-Вітара не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом марки БАЗ А079.46, водій якого
здійснював перевезення 15 пасажирів за міським

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання

Водій легкового
автомобіля від отриманих
травм загинув на місці
пригоди ще 3 пасажири
легкового автомобіля та 2
пасажири автобуса
отримали травми
Велосипедист від
отриманих травм загинув
на місці пригоди

1-1-5 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

7 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-7 Не з вини

1-1-0 З вини

19.05.2019
20.10
6

7

8

9

маршрутом № 30
У с. Крупись,
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-СЛАВУТА не впорався з
Славутського р-ну., керуванням та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де
Хмельницької
допустив зіткнення з автобусом МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, водій
області
якого здійснював перевезення 6 пасажирів за маршрутом
«Хмельницький-Нетішин»

21.05.2019
08:13

На вул. Галицькій
у м. ІваноФранківськ

21.05.2019
12:30

На просп.
Академіка
Проскури
у м. Харкові
На вул.Металургів
у м. Маріуполі,
Донецької області
На вул. Замкова,
у м. Львові

21.05.2019
09:00
21.05.2019
14:42

10

23.05.2019
08:02

На вул.
Діагональна
у м. Запоріжжі

23.05.2019
14:40

В с. Лазещина,
Рахівського
району,
Закарпатської
області

11

12

Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 25, здійснив наїзд на
пішохода, який раптово вибіг на проїзну частину дороги
поза пішохідним переходом
Водій автобуса І-ВАН, здійснюючи регулярні перевезення
6 пасажирів за міським маршрутом № 65, порушив правила
маневрування допустив зіткнення з легковим автомобілем
Мерседес-Спрінтер
Водій автобуса Богдан-АО9302, рухаючись за міським
маршрутом, зачипив кронштейном дзеркала заднього виду
пішохода, який йшов на заборонений сигнал світлофора
Водій автобуса Богдан-А-092.02, здійснюючи перевезення
15 пасажирів за внутрішньообласним маршрутом № 138 «с.
Лапаївка - м. Львів», недотримався дистанції руху та
здійснив зіткнення з автобусом БАЗ-А-092.02, водій якого
здійснював
перевезення
20
пасажирів
за
внутрішньообласним маршрутом № 184 «м. Львів – смт.
Рудно»
Водій автобуса БАЗ-22154СПГ, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 70, недотримався
безпечної дистанції та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ЗАЗ—1103, після чого автобус втратив
керування та допустив зіткнення з автобусом Рута-25,
водій якого здійснював перевезення пасажирів за міським
маршрутом
Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міжобласним маршрутом «Івано-Франківськ –
Мукачеве, за попередньою інформацією через відмову
гальмівної системи, не впорався з керуванням та допустив
перекидання автобуса на лівий бік

Водій легкового
автомобіля загинув на
місці пригоди, пасажир
легкового автомобіля з
травмами доставлений в
Славутську районну
лікарню
Пішохід отримав травми

1-1-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

2 пасажири автобуса
Богдан-А-092.02,
та 2 пасажири автобуса
БАЗ-А-092.02, отримали
травми

1-0-4 З вини

2 пасажири автобуса БАЗ22154СПГ отримали
травми

1-0-2 З вини

1 пасажир автобуса
загинув, а 4 його
пасажири отримали
травми

1-1-4 З вини

1-0-1 Не з вини

Міський електричний транспорт

1

15.05.2019
06:45

На вул. Г. Дніпра,
у м. Києві

21.05.2019
08:57

На вул.
Малиновського
у м. Києві

2

Водій вантажного автомобіля ГАЗ-33023-212 не впорався з
керуванням та допустив зіткнення з трамваєм Татра-Юг,
інвентарний № 5824, водій якого здійснював перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 16
Водій трамваю ТАТРА, інв. № 5947, 1987р.в., що належить
КП «Київпастранс», рухаючись за міським маршрутом №
16, допустив наїзд на пішохода який раптово в
безпосередній близькості від нього почав перебігати через
колії в забороненому для переходу місці.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

По впливу затримано
поїзди: №15 на 21 хв.
(надійшов на ст.
Здолбунів + 1 год. 33 хв.,
прослідував ст. Красне
+ 1 год. 56 хв.), №803 на
відправився поїзд №45 о
09.49 із загальною
затримкою на 2 год. 21 хв
17 хв

1-0-0 Інцидент

Відправився поїзд №602 о
09.25 із загальною
затримкою на
01 год. 12 хв

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди: №215
на 19 хв. (дитячий),
№2838 на 38 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Залізничний транспорт
16.05.2019
15:44
1

17.05.2019,
07.13

2

17.05.2019
08.30
3

4

17.05.2019,
21.05

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин.
ст. Попільня.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне перегін
Ожидів – Красне

Поїзд №867 Київ – Жмеринка (ЕР9М №631) на головній
колії №І травмував стороннього чоловіка. Потерпілого
госпіталізовано до міської лікарні. Відправився о 15.50 із
затримкою на 6 хв.

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород ст.
Тересва
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1

Поїзд №602 Львів – Солотвино (ЧМЕ3 №4177) прибув із
затримкою на 19 хв. через несправність локомотива з
вимогою допоміжного. Допоміжний локомотив ЧМЕ3
№6898 надано зі ст. Королево

Поїзд №45 Лисичанськ – Ужгород (ЧС4 №041) зупинився
на 13 км ПК9 через провисання проводу контактної мережі
та пошкодження струмоприймачів. О 08.30 для виведення
поїзда з перегону зі ст. Красне надано допоміжний
локомотив ЧМЕ-3 №5062, ТЧМ Постолюк. О 08.45 габарит
контактної мережі відновлено. Поїзд відправився з
перегону о 09.13, на ст. Красне прибув о 09.35 із затримкою
на 2 год. 07 хв. Після розміну електровоза на ВЛ80Т №1379
(ТЧМ Маціюк),.

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 22.15 після
огляду території вибухонебезпечних пристроїв не

17.05.2019,
21.22
5

6

17.05.2019,
22.00

17.05.2019,
21.56
7

17.05.2019,
22.35
8

17.05.2019,
17.25
9

18.05.2019
14:07
10

18.05.2019
14:35
11

Дніпро ст. ДніпроГоловний
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст. ДніпроЛоцманська
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне ст. Дубно
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми ст. СумиТоварна
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків перегін
Кегичівка – Балки
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Полонне – Хролин.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Романкове –
ЗапоріжжяКам’янське.

виявлено, роботу вокзалу відновлено.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 22.49 після
огляду території вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено, роботу вокзалу відновлено
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. після огляду
території вибухонебезпечних пристроїв не виявлено,
роботу вокзалу відновлено
Поїзд №4316 (ТЕП70 №10) на головній колії №ІІ
смертельно травмував стороннього чоловіка

Поїзд №4808 (ЧМЕЗ) зупинився на 106 км ПК6 з причини
знаходження на колії стороннього чоловіка, який перебував
у стані алкогольного сп’яніння. Після прибуття працівників
поліції чоловіка забрано.
Отримано повідомлення щодо мінування пасажирського
поїзда №145 сполученням Київ – Ізмаїл, який знаходиться
на відправленні на колії №2.
Поїзд № 2865 (ВЛ80 №1497) зупинився на 118 км ПК6
через несправність локомотива з вимогою допоміжного. О
14:39 поїзд осаджено на 4 колію ст. Полонне. Від поїзда
№ 2860 надано допоміжний локомотив (ВЛ80т №1475).
Поїздом № 6260 Балівка – Дніпро (ЕПЛ2Т №01) на 4 км
ПК5 травмовано стороннього чоловіка 1965 р.н.
Травмованого госпіталізовано до лікарні № 8 м.
Запоріжжя-Кам’янське.

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда склала 48
хв. По впливу затримано
поїзд №6659 на 47 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Пасажирів та персонал
поїзда евакуйовано.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда № 2865
склала 2 год. 06 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд № 6260 затримано
на 16 хв.

1-0-1 Аварія

18.05.2019
22:00
12

18.05.2019
23:54

13

19.05.2019
02:23
14

19.05.2019
16:15
15

19.05.2019
17:08
16

17

19.05.2019

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Селещина –
колійний пост 8 км.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст.
Кароліна-Бугаз.

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Кривий РігГоловний.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Чаплине – Мечетна

Поїзд № 6579 Красноград – Полтава-Південна (ЕР9П
№4000) на 19 км ПК2 в межах зупиночної платформи «18
км» травмував стороннього чоловіка, Яценко В.В., 1988
р.н. Чоловіка забрано в поїзд та доставлено до зупиночної
платформи «Портнівка» де передано працівникам швидкої
допомоги. Потерпілого з закритою черепно-мозковою
травмою та закритою травмою живота госпіталізовано до
лікарні № 1 м. Полтава
Поїзд № 3162 (2ЕС5К №060 ТЧ-2 Подільськ, ТЧМ-1 ОдесаСортувальн) зупинився через спрацювання автогальм.
Машиніст замовив працівника ВЧД. Після огляду
працівником ВЧД виявлено у другому з хвоста поїзда
вагоні № 67385450 (Україна, філія «ДВРЗ», ДР – 16.02.2017
ВЧДР Батуринська, ТР-4 – 11.05.2019 ВЧДЕ Знам’янка, код
503 обрив зварного шва стійки) втрату повітря по підвідній
трубі
до
повітророзподільника.
Після
усунення
несправності, відправився поїзд № 3162 о 01:58
Стрілочний перевод №173/175 втратив
контроль в
плюсовому положенні. Причина: сторонніми особами із
стрілочної коробки стрілки № 173 викрадено реле СКПР32800 та пошкоджено монтаж

Травмовано сторонню
особу. Поїзд № 6579
затримано на 30 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд № 3162 затримано
на 2 год. 04 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзд № 2301
на 30 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Під час руху поїзда №963 Чаплине – Пологи (ЧМЕ3
№1689) на переїзді 19 км (без чергового працівника), при
справно працюючій переїзній сигналізації, допущено
Травмовано водія
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2121, який виїхав
легкового автомобіля.
на забороняючі показання сигналізації. Травмованого водія Поїзд затримано на 01 год.
госпіталізовано (з незначною травмою голови). Вини філії
00 хв.
немає. На момент передачі інформації затримка поїзда
складає 1 год.
Регіональна філія Поїзд № 6493 Запоріжжя-2 – Нікополь (ЕР1 № 208)
«Придніпровська зупинився на 116 км ПК3 через обрив контактного
залізниця», ДН-2
проводу. Габарит по суміжній колії в наявності. О 18.08
Затримка поїзда склала
Кривий Ріг, перегін бригада ЕЧК відправилась до місця пошкодження зі ст.
понад 02 год.
Марганець – кол. п. Нікополь
14 км.
Регіональна філія Поїзд №711 Костянтинівна – Київ (HRCS2 №010) на 48 км Затримка поїзда склала 11

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

19:05

20.05.2019
02:40
18

20.05.2019,
09.31
19

20.05.2019,
14.30
20

21

20.05.2019,
15.35

20.05.2019,
18.22
22

20.05.2019,
18.48
23

«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Карлівка
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-4
Херсон, ст.
Миколаїв
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка. ст.
Жмеринка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Почайна –
Борщагівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. ст. Почайна
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів ст. ГлиннаНаварія
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка.
перегін Сотники –
Корсунь

ПК7 смертельно травмував стороннього чоловіка.

На переїзді 229 км сторонній чоловік в нетверезому стані
зайшов в приміщення, схопив за волосся чергову по
переїзду Тонкоглаз Р.Г., погрожував ножем. Тонкоглаз Р.Г.
скинула трубку прямого зв’язку з ДСП, через 3 хв. прибули
працівники ВОХР, затримали нападника Маркова Дениса
1991 р.н. та передали його поліції
Поїзд №2915 (2ЕС5к № 058) на колії №10 Пасажирського
парку травмував сторонню жінку – Брезденюк О., 1938 р.н.
Потерпілу госпіталізовано з травматичною ампутацією
правої ноги

хв.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Відправився о 10.21 із
затримкою на 50 хв

1-0-1 Аварія

Відправився поїзд о 14.37
із затримкою на 10 хв.

1-0-1 Аварія

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія

Поїзд №2525 (ВЛ80т №1321) на 9 км ПК6 в районі з.п.
«Вишгородська» травмував стороннього чоловіка

При заїзді одиночного маневрового локомотива ЧМЕ3
№357 на під’їзну колію ПАТ «Київський суднобудівнийсудноремонтний завод» травмовано стороннього чоловіка

Під час руху поїзда №18 Ужгород – Харків (ВЛ10 №1478)
на
вхідних
стрілках
сталося
пошкодження
По впливу затримано
струмоприймача. О 20.04 після ув’язування пантографа поїзди: №6012 на 1 год. 14
працівниками ЕЧК поїзд №18 відправився із запізненням
хв., №6157 на 31 хв
на 1 год. 42 хв.
Поїзд №740 Київ – Кривий Ріг (ЧС8 №015 ТЧ-1 Київ-Пас.)
зупинився на 137 км ПК7 через несправність локомотива з
вимогою ТЧМ зміни електровоза. О 18.55 поїзд після зміни локомотива на
відправився з перегону. О 19.06 зупинився на ст. Корсунь з ВЛ80т №1452 поїзд №740
показанням пристрою КТСМ «Тривога-1» у 1 рух. од., 4 відправився із затримкою
вісь, права сторона, локомотив. Заміром температур
на 1 год. 27 хв.
встановлено: tпов. +22ºС, tбукс.+60ºС, tоб.+33ºС,
tмат.+39ºС. О 20.15

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

20.05.2019,
22.15
24

21.05.2019,
03.12
25

21.05.2019
09:50
26

21.05.2019
16:30
27

28

21.05.2019
17:33

21.05.2019
18:45

29

30

21.05.2019
19:35

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін КиївПасажирський –
Київ-Волинський
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород перегін
Гудя – Королево
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
перегін
Хлистунівка –
Цвіткове.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-1.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Львів.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, роз’їзд
Чабанівка.

Регіональна філія
«Одеська

Поїзд №7697 (ЕД №062) на 2 км ПК8. Потерпілого
госпіталізовано до лікарні. травмував стороннього
чоловіка, на вигляд 35 років

Поїзд №6572 Дяково – Королево – Солотвино-1 (Д1 №7561/715-3) на 3 км ПК7 смертельно травмував стороннього
чоловіка

Затримка поїзда склала
40 хв.

1-0-1 Аварія

Затримка поїзда склала
18 хв

1-1-0 Аварія

Електромеханік СЦБ на 177 км ПК4 на відстані 0,5 м від
зовнішньої рейки парної колії виявив снаряд часів ВВВ.
Небезпечне місце огороджено. Об 11.15 снаряд вивезено.
Затримок поїздів немає

1-0-0 Інше

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано.

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі головного
вокзалу. Пасажирів та працівників евакуйовано.

Електромеханік СЦБ на 177 км ПК4 на відстані 0,5 м від
зовнішньої рейки парної колії виявив снаряд часів ВВВ. Затримано поїзди: № 6043
Небезпечне місце огороджено. Об 11:15 снаряд вивезено. на 1 год. 48 хв., № 3333 на
Поїзд № 110 Херсон – Львів (ЧС-4 №067, ТЧМ-5 Менчук) 3 год. 10 хв., № 3335 на 1
прослідував роз’їзд із затримкою на 1 год. 12 хв. через
год. 05 хв., № 3330 на 2
перетримку «вікна» (капітальний ремонт переїзду 43 км
год. 00 хв., № 1636 на
одноколійної дільниці між стрілочним переводом №2 та 1 год. 20 хв., № 3336 на 1
сигналом «Ч» роз’їзду Чабанівка), вікно надано з 12:25 до
год. 30 хв.
17:45, фактично закінчене о 18:37.
Поїзд № 790 Київ – Кропивницький – Кременчук (ЧС4 № Поїзд № 790 затримано на
110) зупинився на колії №ІІ за показанням пристрою
1 год 13 хв.

1-0-0 Інше

1-0-0 Інцидент

22.05.2019
02:15
31

22.05.2019
03:16
32

22.05.2019
02:23
33

22.05.2019
05:05
34

22.05.2019
07:48
35

22.05.2019
11:47
36

залізниця», ДН-2
КТСМ «Тривога-1» 57 рівень, 3 вісь, ліва сторона у 3 з
ім. Т. Шевченка, ст. голови поїзда вагоні № 04314092 (приписки ПКВЧ8
Корсунь.
Полтава), температура: tпов+21ºС, tбукс.+24ºС, tоб.+104ºС,
tмат.+27ºС. Оглядом виявлено не відпуск гальм.
Регіональна філія Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
«Південно-Західна Південного
вокзалу.
Пасажирів
та
працівників
залізниця», ДН-1
евакуйовано. Повідомлено: поліцію, ДСНС, ВОХР, СБУ
Київ, ст. КиївПасажирський.
Регіональна філія Поїздом № 108 Одеса – Ужгород (ЧС4 №091, ТЧМ-4
«Південно-Західна Войтенко) на 1152 км ПК3 смертельно травмовано
залізниця», ДН-3
стороннього чоловіка. Повідомлено: поліція, швидка
Жмеринка, перегін допомога
Рахни – Ярошенка.
Регіональна філія Поїзд № 1635 (ВЛ80т №1405) зупинився на 2 колії за
«Одеська
показанням пристрою КТСМ «Тривога-1» у 43 рух. од., 2
залізниця», ДН-2
вісь, права сторона, 47 рівень, вагон № 67675017 (УЗ, ДР
ім. Т. Шевченка, ст. 01.11.2017 Пaнютинcький BPЗ, вантаж руда залізна).
Кам’янка.
Оглядом працівниками ВЧД виявлено здвиг букси. Вагон
відчеплено. Поїзд відправлено о 04:57
Регіональна філія Машиніст поїзда № 2811 (ВЛ80к №441) повідомив, що на
«Одеська
261 км ПК6 між головними коліями знаходиться тіло
залізниця», ДН-2
стороннього чоловіка без ознак життя з слідами
ім. Т. Шевченка,
травмування рухомим складом.
перегін Цибулеве –
Фундукліївка.
Регіональна філія Поїзд №2871 (ВЛ80т №1404, ТЧ-7 Знам’янка) зупинився
«Одеська
через несправність локомотива (ведуча секція №2 –
залізниця», ДН-2
відсутність набору позицій) з вимогою допоміжного. О
ім. Т. Шевченка, ст. 09.20 надано допоміжний локомотив ВЛ80т №1812 від
Корсунь
поїзда №1470. О 10.06 поїзд №2871 відправився з
допоміжним із затримкою
Регіональна філія Поїзд №3019 (2ТЭ116 № 532 ТЧ-1 Одеса-Сортувальна) на
«Одеська
157 км ПК9 смертельно травмував стороннього чоловіка.
залізниця», ДН-1
Одеса, перегін
Сарата - Арциз

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзд № 108 на
16 хв.

1-1-0 Аварія

Затримано поїзд № 1635
на 2 год. 34 хв. По впливу
затримано поїзди: № 79 на
17 хв., № 69 на 15 хв., №
3053 на 40 хв., № 2807 на
24 хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда на 2 год.
18 хв. По впливу
затримано поїзд №1470 на
2 год. 04 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано на 1 год.
13 хв.

1-1-0 Аварія

23.05.2019
11:20
37

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг.
ст. Грушевська.

Під час виконання маневрових робіт з перестановки двох
навантажених вагонів (вантаж – руда) локомотивом
(ТЕМ2УМ №549) на стрілочному переводі №28 під’їзної
колії
ПАТ
«Марганецький
гірничо-збагачувальний
комбінат» сталося сходження 2-х вагонів: №67677245
(Україна) всіма колісними парами, №66241613 (Україна)
однією колісною парою (локомотив та колія на балансі
ПАТ «МГЗК»).

Затримок поїздів не
сталося

1-0-0 Аварія

