Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 18.04.2019 по 25.04.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
9
2
2
Не з вини:
8
5
14
ВСЬОГО:
17
7
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
1
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
15
9
4
- наїзди на сторонніх
13
9
4
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
8
0
0
ВСЬОГО:
23
9
4

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

Травмовано

14

0

0

1

0

0

2

1

0

17

1

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Автомобільний транспорт
1

2

На перехресті вул.
Пушкінська –
Українська у м.
Ірпіні, Київської обл.
18.04.2019 На вул. Польовій у
18:23
м. Борисполі,
Київської обл.
19.04.2019
07:00

На автодорозі М-06
Київ-Чоп, в смт
Запитів, Кам’янкаБузького району,
Львівської обл.
19.04.2019
На 500 км
21:10
автодороги М-07
Київ-Ковель-Ягодин,
Волинська обл.
20.04.2019
11.30

3

4

Водій легкового автомобіля Хюндай Елантра, не
врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
автобусом РУТА-22, що здійснював перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом №7.
Водій легкового автомобіля Фольксваген Крафтер, не
дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з
автобусом І-ВАН, який рухався по міському автобусному
маршруту №3 (вул.. Каховська – УМБ-17_Бориспіль).
Водій вантажного автомобіля Рено-Преміум, допустив
наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину
автодороги в межах нерегульованого пішохідного переходу

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

1-1-0 З вини

Воді легкового автомобіля Ауді-А4 не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення
з автобусом Сканія-Ірізар, водій якого здійснював
перевезення пасажирів за міжнародним маршрутом

Водій легкового
автомобіля отримав
травми, а його пасажир
від отриманих травм

1-1-1 Не з вини

5

20.04.2019
11:31

20.04.2019
14:00
6

21.04.2019
15:10
7

8

9

21.04.2019
20:10

22.04.2019
15:25

23.04.2019
05:50
10

11

23.04.2019

«Тернопіль-Варшава»
загинув на місці пригоди
Під час посадки/висадки пасажирів (на громадській
Пасажир автобуса
зупинці) з салону автобуса МАЗ-107467, водій якого
отримав травми
здійснював перевезення 27 пасажирів за міським
маршрутом № 69, сталося випадіння пасажира з салону т.з.
На вул.
Водій автобуса Богдан А-09202, здійснюючи перевезення
Пасажир автобуса
Привокзальній,
16 пасажирів за міським маршрутом №526, після
отримав травми
у м. Києві
посадки/висадки пасажирів, не переконався в закритті
дверей розпочав рух, в наслідок чого відбулось падіння
пассажира
На 160 км
Водій
легкового
автомобіля
Фольксваген-Кадді
Водій та 2 пасажири
автодороги М-19
виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги у русі та легкового автомобіля від
«Доманове— Ковель допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А-079.24, водій якого
отриманих травм
— Чернівці —
здійснював перевезення 23 пасажирів за міжміським
загинули, 10 пасажирів
Тереблече»,
маршрутом «Луцьк-Тернопіль», який після зіткнення автобуса отримали травми
Волинська обл.
продовжив некерований рух та з’їхав у кювет та допустив
перекидання на лівий бік
На вул.
Водій автобуса РУТА-25, здійснюючи перевезення 10 Пішохід отримав травми
Г. Кондратьєва,
пасажирів за міським маршрутом № 20 «Аеропорту м. Суми
Ковпака», допустив наїзд на пішохода, який переходив
проїзну частину дороги в зоні пішохідного переходу
На вул. Чкалова
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 20
Постраждалі відсутні
у м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 240 не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем Лексус-Жди Ес-250
На 234 км. а/д М-06 Водій вантажного автомобіля ДАФ, рухаючись в напрямку
Водій Мерседеса від
Київ-Чоп, у
м. Житомир здійснив наїзд на тварину (Лось), який раптово отриманих травм загинув
Житомирській обл. з’явився на дорозі, після наїзду зупинився на узбіччі
на місці події
дороги. В цей час водій вантажного автомобіля
МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР, не вибравши безпечної швидкості
та не врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем ДАФ.
На площі
Водій автобуса БАЗ-22154, під час руху відволікся від
Постраждалі відсутні
На вул. Вадима
Гетьмана, у м. Києві

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-3-10 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-1-0 З вини

1-0-0 З вини

12:15

Білозерській у м.
Херсоні

23.04.2019
10:00

На 246 км.
автодороги М-14
Одеса-Мелітополь –
Новоазовськ,
Херсонська обл.
На, перехресті
вулиць І.Сердюка та
Небесної Сотні у м.
Кременчузі,
Полтавській обл.

12

23.04.2019
16:00

13

14

15

16

17

23.04.2019
18:30

На вул. Ушакова у
м.Херсоні

23.04.2019
14:55

На проспекті
Соборному, у м.
Запоріжжі

23.04.2019
20:50

На вул. М.
Закревського у м.
Києві

23.04.2019
14:30

На вул. Київської у
м. Рівному

керування та виїхав на узбіччя де допустив зіткнення з
деревом. Автобус рухався
за міським автобусним
маршрутом № 29 «Нафтогавань – м.к.р. Шуменський», в
салоні автобуса знаходились 7 пасажирів
Під час руху автобуса Неоплан 116, сталося загорання
моторного відсіку транспортного засобу. Пожежа
локалізована 23.04.2019 р. о 10:30
Водій легкового автомобіля ФОЛЬКСВАГЕН, рухаючись
по вулиці І.Сердюка на червоне світло світлофора,
допустив зіткнення з автобусом МЕРСЕДЕС БЕНС,
Полтавська обл., термін дії необмежений, в результаті
зіткнення водій автобуса втратив керування та допустив
зіткнення з будинком. На момент ДТП автобус виконував
регулярні пасажирські перевезення за міським автобусним
маршрутом м.Кременчук №117, в салоні знаходилось 12
пасажирів.
Водій автобуса БАЗ А.079, що рухався по регулярному
міському маршруту № 35 «Острів – Залізничний вокзал», з
15 пасажирами в салоні, скоїв наїзд на пішохода, який
перетинав проїзну частину по пішохідному переходу.
Водій автобуса МАЗ перед початком руху не впевнився в
безпечності маневра та скоїв зіткнення з мікроавтобусом
ФОЛЬКСВАГЕН-ЛТ35, який рухався в попутному
напрямку
Водій
автобуса
АТАМАНА-092Н6,
здійснюючи
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом № 590,
допустив наїзд на пішохода, який вийшов на проїзжу
частину в непризначеному для цього місці.
Водій автобуса БАЗ-А079.04, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 34 не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини
Пожежа

Водій автобуса отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

18

24.04.2019
14:05

На вул. Львівської у
м. Городок
Львівської області

легковим автомобілем Шкода-Октавія
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 19
пасажирів за міським маршрутом № 140 здійснив наїзд на
пішохода який раптово вийшов на проїжджу частину
дороги у невстановленому для цього місці.

Пішохід від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Міський електричний транспорт

Водій легкового автомобіля Хюндай-Санта-Фе не надавши
перевагу в русі та допустив зіткнення з трамваєм ТАТРАТ3М, інвентарний № 685-686, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 26
«Південно-Східна – Лісопарк»
19.04.2019 На вул. Кирилівській Водій трамвая ТАТРА-ЮГ. рухаючись за міським
13:13
у м. Києві
маршрутом № 16, допустив наїзд на пішохода який
переходив дорогу в невстановленому для цього місці
23.04.2019
На вул. Київській
Тролейбус, починаючи рух від зупинки громадського
14:40
у м. Житомирі
транспорту, здійснив зіткнення з легковим автомобілем
ШКОДА ОКТАВІЯ, який був припаркований на зупинці
громадського транспорту перед тролейбусом. Тролейбус
здійснював регулярні міські перевезення пасажирів за
маршрутом №1 «Вокзал - Вокзал».
18.04.2019
08:58

1

2

3

на вул. Весніна у м.
Харкові

Залізничний транспорт

17.04.2019
17:48
1

2

18.04.2019
05:35

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро
ст. Павлоград-2
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1

За повідомленням начальника станції на 103 км ПК6
знайдено невідому сторонню жінку без ознак життя, яка
Смертельно травмовано
звисає з мосту, зачепившись за одяг. Повідомлено: поліція,
сторонню особу. Затримок
ВОХР, швидка допомога. Проведеною експертизою
поїздів немає
встановлено: причина смерті від травм, завданих рухомим
складом.
Під час слідування резервом електровоза ВЛ11М6 № 495 Затримано поїзди: № 733
(ТЧ-1 Н-Д-Вузол, ТЧМ-1 Дічко) стався перепал контактної на 31 хв., № 6103 на 1 год.
мережі. О 06:18 знято напругу в контактній мережі ст. 28 хв., № 6151 на 59 хв.,

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

18.04.2019
06:50
3

Дніпро ст.
НижньодніпровськВузол

Нижньодніпровськ-Вузол та ст. Нижньодніпровськ. Після
проведення відновлювальних робіт о 07:18 напругу подано.

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава.
ст. Гребінка

Поїзд № 2712 (ВЛ80к № 094, ТЧМ-5 Кривошей, ст.
формування – Ковель, криті порожні) зупинено з
повідомлення працівників вагонного господарства через
виявлення відкритих дверей у групі з 21 вагона, два з яких
відчеплено від складу поїзда.

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Апостолове.
19.04.2019
Регіональна філія
02:04
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро перегін
Верхньодніпровськ –
Воскобійня
18.04.2019
21:35

4

5

19.04.2019
10:11
6

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Мала Токмачка –
Новокарлівка

№ 6107 на 54 хв., №6171
на 34 хв., № 2806 більше
2 год., № 4402 більше 1
год.

Затримок поїздів немає

1-0-0 Інцидент

По впливу затримано
поїзди: № 6478 на 42 хв.,
№ 2353 на 30 хв., № 71 на
20 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

По впливу затримано
поїзди: № 2302 на 1 год.
04 хв., № 38 на 35 хв., №
9302 на 32 хв., № 2302 на
32 хв., № 86 на 26 хв., №
3502 на 21 хв., № 12 на
19 хв., № 104 на 19 хв., №
6002 на 19 хв., № 116 на
15 хв., № 92 на 15 хв., №
2606 на 8 хв., № 2722 на
6 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Працівниками дефектоскопного візка РДМ-22 № 142
виявлено, що на 263 км ПК10 – 264 км ПК1 сторонніми
Затримано поїзди: № 2311
особами викрадено матеріали ВБК: накладки Р-65 – 14 шт.,
на 1 год. 36 хв., № 2218 на
болт стиковий в зборі – 42 шт. О 10:20 перегін закрито для
1 год. 24 хв.
руху поїздів, об 11:34 відкрито. Повідомлено: поліція,
ВОХР.

1-0-0 Втручання в
діяльність

При спробі крадіжки, сторонніми особами було обірвано
заземлення жорсткої поперечини № 102, унаслідок чого в
контактній мережі зникла напруга. О 22:04 пошкодження
усунуто, напругу подано. Повідомлено: поліцію, ВОХР.
На пульт-табло ДСП ст. Воскобійня ділянки Ч2П та Ч1П
сигналізують хибну зайнятість. За повідомлення машиніста
поїзда № 12 с.у. № 4 сигналізує червоним, с.у. № 2 погасла.
Причина: розобладнано шафу СЦБ. О 05:30 несправність
усунуто. Повідомлено: поліцію, ВОХР.

19.04.2019
14.20

7

19.04.2019
20.10

8

20.04.2019
00:33
9

20.04.2019
08:27
10

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, з’єднувальна
колія між ПРАТ
«ММК імені Ілліча»
та ПРАТ
Металургійний
комбінат
«АЗОВСТАЛЬ»
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, ст.
Хоростків

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст.
Новожанове
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
ЗапоріжжяКам’янське

При перестановці групи із 24 навантажених вагонів
(агломерат) сталося сходження 11 з голови вагона № 6124
всіма колісними парами (вагон та колія власності ПРАТ
Металургійний комбінат "АЗОВСТАЛЬ") на 1256 км ПК4
Затримано поїзди: № 104
(шляхопровід розташований над парною та непарною
на 2 год. 50 хв., № 7606 на
головною коліями ст. Сартана). Внаслідок сходження
20 хв., № 6108 на 15 хв.,
припинено рух парних та непарних поїздів на перегоні
№ 6106 відмінено
Сартана – Маріуполь, Маріуполь – Сартана.
О 17:38 відкрито для руху парну колію перегону
Маріуполь – Сартана. Роботи по встановленню вагону
тривають
Поїзд № 8504 (2М62 №1232, ТЧМ-14 Ковальчук, ЧМЕ3 №
3791, ТЧМ-14 Федорчук, 40 вагонів). Під час прибуття
господарчого поїзда на 3 колію між вхідним світлофором Ч
і стрілкою № 2 сталося сходження 5 вагонів: № 19683002,
№ 19682822, № 19683903 – порожні, № 19682905, № Затримано поїзди № 358,
19682731 – вантаж колійна решітка. О 20:45 надано наказ
6277, 6279
на виїзд відновного поїзда ст. Тернопіль. Виїхала комісія
АТ «Укрзалізниця» та регіональної філії «Львівська
залізниця». О 04:30 вагони встановлено на рейки, колію
відкрито для руху поїздів зі швидкістю 25 км/год.
Поїзд № 2102 (ВЛ82М №035 ТЧМ-3 Лустін, ВЛ82М № 083
ТЧМ-3 Кунтусов ТЧ-3 Основа) зупинився по парній
обвідній колії через обрив контактного проводу та Поїзд № 2102 затримано
пошкоджені струмоприймачі. О 01:56 початок роботи ЕЧКна 5 год. 47 хв.
13 Основа по відновленню контактної мережі. Поїзд
повернуто на ст. Основа із затримкою
За повідомленням машиніста поїзда №54 Одеса – Дніпро
(ЧС2 №104, ТЧМ-8 Сорока) в районі стрілочного переводу
№52 виявлено тіло стороннього чоловіка з ознаками
Смертельно травмовано
травмування рухомим складом. Повідомлено: поліцію,
сторонню особу
ВОХР, швидку допомогу

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

20.04.2019
15:00
11

20.04.2019
16:53
12

20.04.2019
18:05
13

20.04.2019
17:29
14

20.04.2019
18:31
15

16

20.04.2019
22:00

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський

За повідомленням чергової по Центральному вокзалу на
телефон 102 зателефонував невідомий та заявив про
мінування Центрального та Південного вокзалів.
Пасажирів та співробітників евакуйовано. Повідомлено:
Затримок поїздів немає
СБУ, поліцію, ДСНС, швидку допомогу.
О 16.10 після огляду території вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено, роботу вокзалів відновлено.
Регіональна філія
Поїзд №2766 (ВЛ80т №1477, ТЧМ-4 Тищенко) на 1265 км
Травмовано сторонню
«Одеська залізниця», ПК7 травмував стороннього чоловіка. Повідомлено:
особу. По впливу
ДН-1 Одеса, перегін поліцію, ВОХР, швидку допомогу.
затримано поїзд №2766 на
Чорноморська –
1 год. 42 хв.
Буялик
Регіональна філія
Поїзд №1333 (ТЕМ-2 №192, ТЧМ Міщенко, у складі 57
«Придніпровська
навантажених піввагонів, вантаж руда), під час слідування
залізниця», ДН-3
на під’їзній колії ПрАТ «Запоріжкокс» допущено
Запоріжжя, перегін сходження трьох вагонів: 15 - №55077812, 16 - №63659460,
Затримок поїздів немає
Запоріжжя-Ліве – ст. 17 - №63659411 за напрямком руху. Локомотив та
Південна (ПК
машиніст власності ПАТ «Запоріжсталь», колія на балансі
«Метінвест»).
власника
Регіональна філія
Поїзд №2826 (ВЛ11 №553, ТЧМ-9 Скубілін) зупинився
«Південна
через спрацювання пристрою ПОНАБ, 32 рух. од., 1 вісь,
залізниця», ДН-2
ліва сторона, вагон №24345068 (Україна, ДР – 30.03.2019 Затримка поїзда склала на
Харків, ст. Ізюм
ВЧД Здолбунів). Після огляду ОВР заявив про відчеплення
02 год. 09 хв.
вагона через підвищений нагрів буксового вузла. Вагон
відчеплено. Відправився поїзд №2826 о 19.45
Регіональна філія
За повідомленням машиніста поїзда №4805 (ВЛ-8 №1721,
«Донецька
ТЧМ-2 Арапов) в середині колії №1 біля сигналу М4
Затримки поїздів немає.
залізниця», ДН-2
знаходиться тіло стороннього чоловіка без ознак життя, зі
Смертельно травмовано
Лиман, ст.
слідами травмування рухомим складом. Раніше по станції
сторонню особу
Дружківка
прослідували поїзди: №6019 о 17.26, №4837 о 17.02.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу
Регіональна філія
Поїзд №6309 Ніжин – Чернігів (ЕР9т №670, РПЧМ-10 Поїзд затримано на на 1
«Південно-Західна Приймак) зупинився на 155 км через несправність складу.
год. 52 хв..

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія (схід
р.с.)

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Вертіївка – Вересоч

21.04.2019
01:20
17

21.04.2019
01:48
18

21.04.2019
13:35
19

21.04.2019
16:10
20

21.04.2019
21:30
21

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Біла
Церква
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Заворичі
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Васкауци –
Романківці
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Львів
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Мирова

О 22.15 машиніст доповів про заклинення третьої колісної
пари в 5 з голови поїзда вагоні №67204. О 22.59 поїзд зі
зменшеною швидкістю прибув на ст. Вересоч. Після
відчеплення вагону, відправився поїзд №6309 о 23.53 з
загальною затримкою
За повідомленням заступника начальника станції під час
виконання маневрової роботи на колії №13 смертельно
травмовано складача поїздів Матвієнко А.І. Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу
За повідомленням машиніста поїзда №56 Хмельницький –
Москва (ЧС-4 №102, ТЧМ-11 Точиленко) в районі колії №2
лежить сторонній чоловік з розбитою головою.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Після прибуття
швидкої допомоги, медичними працівниками зафіксовано
смерть чоловіка.
Під час руху поїзда №968 Чернівці – Сокиряни (М62
№1260, ТЧМ-13 Равлюк) на переїзді 141 км (без чергового
працівника) при справно працюючій переїзній сигналізації
допущено зіткнення з міні-трактором із причепом, який
виїхав на забороняючі показники. Вини філії немає.
Повідомлено: поліцію, ВОХР
За повідомленням ДГПС Майковського надійшло анонімне
повідомлення про мінування будівлі головного вокзалу.
Пасажирів та співробітників евакуйовано. Повідомлено:
ДСНС, поліцію, ВОХР. О 16.45 після огляду території
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалу
відновлено
Поїзд №2955 (ВЛ8 №1317, ТЧМ-7 Третяк) зупинився за
показанням пристрою АСДК-Б «Тривога-1» у 12 рух. од., 4
вісь, права сторона, вагон №95636866 (Україна). О 23.00
оглядом ОВР виявлено руйнування буксового вузла. Вагон
відчеплено.

Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№56 затримано на 7 хв.

1-1-0 Аварія

Постраждалі відсутні

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді
Затримка поїзда
склала 10 хв.

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд затримано на 2 год.
38 хв.

1-0-0 Інцидент
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21.04.2019
23:50

22.04.2019
09:30
23

22.04.2019
18.50
24

22.04.2019
18.07
25

23.04.2019
10:37
26

23.04.2019
14:30
27

28

23.04.2019
17:25

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Рожище
регіональна філія
«Південна
залізниця» ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст.
Федорівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин ст.
Устинівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Бровари – Бобрик
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. ДніпроГоловний
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3

Поїзд №1501 (ВЛ80Т №1377 ТЧ-3 Козятин, ТЧМ-14
Максимчук) на колії №1 травмував стороннього чоловіка.
Повідомлено: швидку допомогу, поліцію. Потерпілого
госпіталізовано
надійшов анонімний лист до Адміністративної служби про
замінування вокзалу. О 10 год. 00 хв., пасажирів та
працівників вокзалу евакуйовано.

Поїзд затримано на 46 хв..

1-0-1 Аварія

Повідомлено: поліція,
ДСНС, швидка допомога,
СБУ.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №70 Маріуполь – Львів зупинився через виклик
Повідомлено: швидку
працівників швидкої допомоги двом пасажирам (військові)
допомогу, поліцію.
до вагону №06, яким стало зле. По прибуттю працівники
Затримка поїзда №70
швидкої допомоги констатували смерть одного пасажира,
склала 2 год. 07 хв
іншого госпіталізовано.
Поїзд №6238 Фастів – Миронівка (ЕР9м №549, РПЧМ-8
О 20.58 прибув на ст.
Гончаренко) зупинився через несправність складу з Миронівка із запізненням
вимогою допоміжного локомотива. О 18.18 допомогу на 1 год. 23 хв. По впливу
надано локомотивом ВЛ80к №1399, ТЧМ-3 Семченко зі ст. затримано поїзд №6239 на
Фастів. О 18.43 поїзд №6238 з допоміжним відправився із
1 год. 17 хв. (по обігу).
загальною затримкою на 48 хв.
Випадок розслідується
Поїзд № 888 Київ-Волинський – Ворожба (ЕР9м №515,
Смертельно травмовано
РПЧМ-8 Ільницький) на 822 км ПК3 смертельно травмував
сторонню особу.
стороннього чоловіка. Повідомлено: поліція, швидка
Поїзд № 888 затримано на
допомога.
15 хв.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та персонал евакуйовано. Повідомлено: поліцію,
ДСНС, ВОХР, СБУ. О 15:50 після огляду території
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалу
відновлено.
Поїзд № 2820 (ВЛ80 №121, ТЧМ-14 Гордіюк) на 318 км
ПК3 смертельно травмував сторонню жінку, яка кинулась
під локомотив. Повідомлено: поліція, швидка допомога.

Затримок руху поїздів
немає
Смертельно травмовано
сторонню особу.
Поїзд № 2820 затримано

1-1-0 Подія

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання в
діяльність
1-1-0 Аварія
(наїзд)

23.04.2019
21.08
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Козятин-1
23.04.2019
Регіональна філія
22.57
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса,
одноколійний
перегін ОдесаЗастава-1 – ОдесаЗахідна
24.04.2019
Регіональна філія
02:28
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
колійний пост 1154
км дільниці
Колосівка – Помічна
24.04.2019
Регіональна філія
07.55
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман ст.
Придонецька
23.04.2019
21:30

30

31

32

33

Рівне, перегін
Рожище – Переспа
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Мотовилівка –
Фастів-1

на 45 хв.
Поїзд № 49 Київ – Трускавець (ЧС8 №021 ТЧ-1 Київ, ТЧМ1 Недашківський) зупинився на 917 км ПК4 через
несправність електровоза та о 21:15 запросив допоміжний Затримано поїзд № 49 на 1
локомотив. О 21:22 зі ст. Фастів-1 надано допоміжний
год. 11 хв. По впливу
локомотив ЧМЕ3 № 6748, ТЧМ-3 Юзвак. О 21:37 поїзд затримано поїзди: № 143
відправився з допоміжним локомотивом. О 21:57 прибув на на 38 хв., № 6033 на 25 хв.
ст. Фастів-1. О 22:13 машиніст відмовився від допоміжного
локомотива. Відправився поїзд о 22:20
З повідомлення маневрового диспетчера під час розпуску
вагонів у Сортувальному парку на службовому переході
Затримок руху поїздів
травмовано стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,
немає
швидку допомогу. Потерпілого госпіталізовано.
Поїзд № 2131 (2ЕС5К №061 ТЧ-1 Одеса-Сортувальна,
ТЧМ-1 Кайнак) на 4 км ПК3 травмував стороннього
чоловіка, який перебігав колію. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу. Відправився поїзд о 23:21. Потерпілого
госпіталізовано у міську лікарню.

Травмовано сторонню
особу
Затримано поїзд № 2131
на на 24 хв.

Сигналізує хибну зайнятість секція 1СП та перша ділянка
Затримано поїзди: №
віддалення перегону колійний пост 1154 км – колійний
2790, № 2788, № 2702, №
пост 1141 км. Після огляду електромеханіком СЦБ
1482 – на 1 год. 30 хв., №
виявлено крадіжку 2 трансформаторів типу ПРТА.
2703 на 1 год. 20 хв., № 53
Повідомлено: поліцію, ВОХР, СБУ
на 15 хв.
З повідомлення диспетчера ВОХР між стрілочними
переводами №12 та №14 на відстані 2 метра від колії
працівником ВОХР виявлено вибуховий пристрій
(граната). Повідомлено: поліцію, ДСНС, ВОХР. О 10.02
працівниками піротехнічної служби гранату вивезено.

Затримок поїздів немає.

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін Біла –
Зарічне
24.04.2019
Регіональна філія
17.38
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон ст.
Миколаїв
24.04.2019
Регіональна філія
18.30
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса ділянка
Одеса-Пересип –
Одеса-Застава II
24.04.2019
08.10
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З повідомлення монтера колії на 102 км ПК8-9 сторонніми
особами викрадено матеріали ВБК: костилі колійні – 200
шт., підкладка – 67 шт., підкладка 4а – 27 шт.

О 08.20 перегін закрито
для руху поїздів, о 10.20
відкрито. Затримано поїзд
№6391 на 1 год. 50 хв

З повідомлення складача поїздів в районі стрілочного виявлено тіло стороннього
переводу №301
чоловіка з ознаками
травмування рухомим
складом
Поїзд №4825 (ВЛ80c №2345, ТЧМ-1 Гросу, ВЛ80с №2396,
ТЧМ Іванюк) заявив боковий «поштовх» у колії на 1309 км
ПК3-4 непарної колії. З повідомлення головного інженера О 19.42 колію закрито для
ПЧ-1 підтверджено боковий «поштовх» через відступи за
руху поїздів, о 20.55
напрямком колії в плані 30-40 мм внаслідок зсуву відкрито. Затримано поїзд
прогонової споруди моста 1309 км ПК3 від зіткнення з
№4815 на 37 хв.
вантажним автомобілем «міксер» для перевезення
бетонних сумішей.
24.04.2019
Регіональна філія
Працівником пункту комерційного огляду на колії №11
О 21.30 цистерну
20.30
«Південно-Західна виявлено вихід пару з верхнього клапану, шипіння та запах переставлено на під’їзду
залізниця», ДН-5
аміаку у вагоні №78075991 (власник Росія, вантаж – аміак колію ПрАТ «Бахмацьке
Конотоп, ст. Бахмач- безводний, аварійна карта №208, номер ООН 1005, ст.
бурякоприймальне
Пасажирський
навантаження Казначеєвка Московська зал., отримувач
підприємство». О 22.20
ТОВ «Поліхім» ст. Бахмач-Пас.). Повідомлено: ДСНС,
після охолодження
ВОХР.
цистерни шляхом
поливання водою силами
ДСНС вихід пару
припинився
24.04.2019
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП сигналізує індикація хибної
22.44«Придніпровська
зайнятості рейкових кіл в непарній горловині станції.
23.05
залізниця», ДН-3
Причина: перегорання запобіжника полюсу ОХЛ Затримано поїзд №69 на
Запоріжжя, ст.
номіналом
5А
променевого
живлення
внаслідок
30 хв
Таврійськ
закорочування жил в муфті П1А типу СМ при спробі
крадіжки муфти сторонніми особами.

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Аварійна
ситуація

1-0-0 Втручання в
діяльність

39

40

25.04.2019 Регіональна
філія
04.47
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1
Київ ст. Ірпінь
24.04.2019 Регіональна
філія
20.36
«Донецька
залізниця»,
ДН-2
Лиман ст. Маріуполь

Поїзд №7663 Борщагівка – Тетерів (ЕД9м №220, РПЧМ-8
Лубківський) на вхідних стрілках станції Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу. Поїзд №7663 затримано на 16
хв
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. Повідомлено:
поліцію, ДСНС, ВОХР, СБУ. О 21.00 після огляду
території вибухонебезпечних пристроїв не виявлено,
роботу вокзалу відновлено.

смертельно травмував
стороннього чоловіка.

1-1-0 Аварія

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

