Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 20.06.2019 по 27.06.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
1
7
Не з вини:
5
0
6
ВСЬОГО:
9
1
13
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
1
0
Не з вини:
3
0
0
ВСЬОГО:
4
1
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
1
0
0
Інше
2
0
0
ВСЬОГО:
4
0
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
12
7
3
- наїзди на сторонніх
10
7
3
осіб
- пожежі
1
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
23
0
0
ВСЬОГО:
35
7
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
16
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
1
0
0
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

0№

1

Дата і час
скоєння
подій
18.06.2019
19:30

20.06.2019
00:50

2

20.06.2019
12:52
3

20.06.2019
09:05
4

5

20.06.2019
07:30

Місце скоєння
подій

3

0

2

20

0

2

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
На вул. Обїзній, ум. Водій легкового автомобіля Форд-Фокус не впорався з
Постраждалі відсутні
Хуст, Закарпатської керуванням та допустив зіткнення з автобусом I-ВAНобл.
A07A1-10, водій якого здійснював перевезення
15
пасажирів «Шкільний автобус»
118 км + 200 м
Водій вантажного автомобіля СКАНІА Р440, з
Водій автобуса від
автомобільної
напівпричепом Шмітц СКO 24 р/н AA0456ХК, не впевнився отриманих травм загинув
дороги М-29 «Харків в безпечності свого маневру та допустив попутне зіткнення
на місці, 3 пасажири
– Красноград –
з автобусом НЕОПЛАН-Н316, водій якого здійснював автобуса отримали травми
Перещепине»,
нерегулярн перевезення 30 пасажирів за маршрутом «Харків
поблизу села
– Кирилівка – Стрілкове – Кирилівка – Харків», з
Бердянка
послідуючим наїздом автобуса на перешкоду (відбійник),
Зачепилівського
з’їздом у кювет та перекиданням його на лівий бік
району Харківської
області
Поблизу с. Себине, Водій вантажного автомобіля MAН-26.414 здійснюючи
Постраждалі відсутні
Новоодеського
перевезення вантажу (ячмінь), почув з моторного відсіку
району, на
гучний хлопок, слідом за яким в салоні знизу спалахнуло
автодорозі Н-24
полум’я. Водій зупинив вантажівку, вискочив з кабіни та
«Миколаївспробував самотужки загасити полум’я. Але справитися з
Благовіщенське», вогнем він не зміг навіть з допомогою інших водіїв
Миколаївська обл. проїжджаючих автівок і викликав з м. Нова Одеса
пожежний розрахунок
На перехресті пр-т. Водій легкового автомобіля БМВ-240 порушив правила
Постраждалі відсутні
Незалежності та вул. маневрування та допустив зіткнення з автобусом MAНТрінклера, у м.
НЛ202, водій якого здійснював перевезення 6 пасажирів за
Харкові
міським маршрутом № 296 е «ст. м. «Держпром» –
П’ятихатки»
На проспекті
Водій автобуса Богдан-А09201, здійснюючи перевезення
Велосипедист отримав
Соборному, у м.
пасажирів за міським маршрутом № 55, здійснив наїзд на
травми
Запоріжжі
велосипедиста який раптово змінив напрямок руху в бік

Попередня
причина пригоди
1-0-0
Неліцензований
1-1-3 З вини

1-0-0 Пожежа

1-0-0 Не з винни

1-0-1 Не з винни

6

21.06.2019
08:13

22.06.2019
14:30
7

23.06.2019
13:52
8

9

24.06.2019
14:39

24.06.2019
13:30

10

25.06.2019
11
08:30

автобуса
На площі
Водій автобуса ATAMAН-A092H6, здійснюючи перевезення
Солом’янській,
14 пасажирів за міським маршрутом № 401, на
у м. Києві
регульованому пішохідному переході, допустив наїзд на
пішохода
На вул.
Водій легкового автомобіля МІТСУБІСІ-Галант врахував
Достоєвського,
дорожню обстановку, не впорався з керуванням та допустив
у м. Харкові
наїзд на стоячий автобус БАЗ-А079.14, водій якого
здійснював висадку/посадку пасажирів на зупинці
громадського транспорту «пров. Заводський» від час
здійснення регулярних перевезень 25 пасажирів за міським
маршрутом
№
232е
«просп.
Дзюби
–
ст.м.
«Метробудівників»
У м. Ужгород,
На електронну пошту Управління ДСНС України у
Закарпатської обл. Закарпатській області надійшло повідомлення про
замінування всіх пасажирських автобусів м.Ужгород. О 18
год. 30 хв. після обстеження 36 пасажирських автобусів та
території двох автовокзалів вибухонебезпечних предметів
не виявлено. Повідомлення не підтвердилися. На місце події
було залучено 1 АЦ ДПРЧ-14, 1 АЦ ДПРЧ-15 та ГПР АРЗ
СП м. Ужгород УДСНС у Закарпатській області
На проспекті М.
Водій автобуса АТАМАН-А09306, здійснюючи перевезення
Бажана, у м. Києві 13 пасажирів за міським маршрутом № 535, не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив попутне
зіткнення з вантажним автомобілем ДAF-XF-105.460
На вулиці Героїв Банда зловмисників кинули коктейлі Молотова в автобус
Дніпра у м. Києві Мерседес-Бенц, знаходився на маршруті «Київ-Вишгород»,
який стояв припаркований, без пасажирів на зупинці
громадського транспорту. Водії транспортних засобів
встигли власними силами загасити займання за допомогою
вогнегасників. Правоохоронці оголосили в Києві план
«Перехоплення», в розшук оголошено угруповання у складі
3-4 людини на мопедах. Куди саме поїхали зловмисники
після нападу, невідомо. Постраждалі відсутні.
На місце пригоди виїжджали Національна Поліція м. Київ.
а вул. Шосейній, у м. Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 20
Підгородне,
пасажирів за приміським маршрутом № 208 «Дніпро –
Дніпропетровської Орловщина» допустив наїзд на пішохода, який перетинав

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з винни

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

25.06.2019
10:00
12

26.06.2019
08:11
13

26.06.2019
11:20
14

1

20.06.2019
12:06

3

4

проїзну частину по пішохідному переходу
Під час руху автобуса БАЗ-А079, водій якого здійснював Пасажир отримав травми
перевезення пасажирів за маршрутом «Луцьк-Бокійма»,
відбулося випадіння пасажира з автобуса, під час руху
пасажир стояв біля дверей та тримався за ручку відкривання
дверей
На 68 км + 235м
Водій легкового автомобіля БМВ-X-3, під час виїзду з
Водій вантажного
автодороги М-05 другорядної дороги на головну не надав перевагу у русі та
автомобіля отримав
«Київ-Одеса»,
допустив зіткнення з вантажним автомобілем Рено-Магнумтравми
Київської обл.
480,.
Внаслідок
зіткнення
вантажний
автомобіль
перекинувся на лівий бік
На 452 км
Водій вантажного автомобіля MEРCEДEС-БEНЦ-ATEGOВодій та 3 пасажири
автодороги М-12 815 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного автобуса отримали травми
«Стрій – Тернопіль – руху де допустив зіткнення з автобусом MEРCEДEС-БEНЦКропивницький – 313-CDI, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів
Знам’янка,
за міжміським внутрішньообласним автобусному маршруту
Віницької обл.
«Теплик – Вінниця»
На вул.
Кирилівській,
у м. Києві

Міський електричний транспорт
Водій вантажного автомобіля АВТОРІФЕР-SL-313D, не
впорався з керуванням та допустив зіткнення з трамваєм Т3SUCS (Татра-Юг), водій якого здійснював перевезення
пасажирів за маршрутом №16
Водій легкового автомобіля ХЮНДАЙ-Елантра не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм TАТРAТ3, водій якого здійснював перевезення 80 пасажирів за
міським маршрутом № 27 «Салтівська – Новожанове»

На перехресті вул.
Академіка Павлова
та вул.
Валентинівська,
у м. Харкові
24.06.2019 На вул. Бережанська, Під час висадки пасажирів з тролейбуса ШКОДА-15-TR,
09:30
у м. Тернополі
водій якого здійснював перевезення 14 пасажирів за
міським маршрутом № 11, відбулося випадіння пасажира з
салону тролейбуса з подальшим потраплянням під колеса
т.з. Водій тролейбуса не переконався в безпечності та не
помітив пасажира під колесом, розпочав рух з подальшим
наїздом на пасажира
25.06.2019
На перехресті вул.
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц виїжджаючи з
08:15
Хмельницьке шосе – другорядної дороги на головну не надав переваги в русі та
Блока
допустив зіткнення з трамваєм Ве 4/6 МІРАЖ, водій якого
20.06.2019
09:36

2

обл.
У с. Маслянка,
Млинівського р-ну.
Рівненської обл.

1-0-1 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-4 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з винни

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з винни

Пішохід від отриманих
травм помер в лікарні

1-1-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з винни

м. Вінниця

20.06.2019
08:15
1

20.06.2019
09:40
2

3

20.06.2019
15:48

20.06.2019
19:37
4

20.06.2019
22:18
5

6

7

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст. Крюківна-Дніпрі
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Мелітополь
локомотивне депо
ТЧ-3
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Кульбакіне
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, ст. Кочубеївка

21.06.2019
Регіональна філія
03:32
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Бобринець –
Седнівка
21.06.2019
Регіональна філія
08:35
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1

здійснював перевезення 45 пасажирів по маршруту № 5
«Єлектромережа –Барське шосе» Мерседес-Бенц, р/н
АВ1717ЕС - неліцензований
Залізничний транспорт
Поїзд №6532 Крюків-на-Дніпрі – Полтава (ДР1А №195)
через несправність дизель-поїзда запросив допоміжний. З
допоміжним локомотивом (ЧМЕ3 №3305, ТЧМ-6
Касьянов)
На території ТНТС машиніст насосної установки під час
заміру палива у цистерні доторкнувся замірочною штангою
до розтяжки контактної мережі та був уражений струмом

Поїзд №6722 (ДЕЛ №003/004) запросив допоміжний
локомотив через несправність дизель-поїзда. З допоміжним
локомотивом (2ТЕ10М №2606Б/2662А), наданим зі ст.
Миколаїв, поїзд відправлено із затримкою на 1 год. 34 хв.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 22.30 після
огляду території вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено, роботу вокзалу відновлено
Поїзд №4589 (ВЛ82М №035) на 105 км ПК9 смертельно
травмував стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу.
Поїзд №2604 (ВЛ80Т №1848) на 90 км ПК4 застосував
екстрене гальмування, допустив наїзд на залізобетонну
шпалу, яка знаходилась на колії.
Поїзд №6005 Київ –Фастів (ЕР9м №530) відправився із
затримкою на 1 год. 20 хв. по обороту від поїзда №6008, що
прибув із запізненням на 54 хв.

поїзд відправився о 10.57
із затримкою на 2 год. 42
хв.

1-0-0 Інцидент

О 10.20 автомобілем
швидкої допомоги
постраждалого
госпіталізовано в міську
лікарню

1-0-1 Нещасний
випадок

Затримка поїзда
на 01 год. 34 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №4589 затримано
на 2 год. 02 хв. По впливу
затримано поїзди: №9304
на 1 год. 02 хв., №1184 на
26 хв.

1-1-0 Аварія

О 03.42 поїзд відправився
із загальною затримкою
на 15 хв. Повідомлено:
поліцію, ВОХР

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда на 54 хв.

1-0-0 Інцидент
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Київ, ст. КиївПасажирський
21.06.2019
Регіональна філія
09:15
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон
21.06.2019
Регіональна філія
09:16
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Таврійськ – роз’їзд
Орлянка
21.06.2019
Регіональна філія
15:52
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Біличі
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Зарудинці –
Махаринці
21.06.2019
Регіональна філія
23:25
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченко, перегін
Косарі – Кам’янка
22.06.2019
Регіональна філія
02:39
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченко, ст.
Цибулеве
21.06.2019
20:33

11

12

13

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 10.00 роботу
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено.
Поїзд №2407 (2ТЕ116 №1470 ТЧ-4 Пологи) через
охолодження дизелю тепловоза зупинявся на: 5 км ПК9 з
09.32 до 09.50 (+18 хв.), 6 км ПК5 з 10.07 до 10.29 (+22 хв.),
7 км ПК2 з 10.30 до 10.53 (+23 хв.), 8 км ПК7 з 11.44 до
11.52 (+8 хв.), 9 км ПК2 з 12.04 до 12.12 (+8 хв.), 9 км ПК5
з 12.18 до 12.26 (+8 хв.).
Поїзд №6624 Коростень – Київ (ЕР9м №538) зупинився на
головній колії №ІІ через заклинювання другої колісної
пари першого візка в вагоні №55906. О 16.13 машиніст
запросив допоміжний локомотив для відчеплення вагонів
№55906 та №55503. Вагони відчеплено за допомогою
маневрового локомотива ЧМЕ3 №2176
Дизель-поїзд №6295 Погребище – Козятин (ДР1А №156
РПЧ-10 Чернігів) зупинився на 19 км ПК2 через
несправність дизеля (зниження тиску подачі мастила)
запросив допоміжний локомотив. З локомотивом 2М62
№1052А поїзд відправився о 21.05
Черговою по переїзду 242 км включено загороджувальні
світлофори через виїзд та зупинку на переїзді вантажного
автомобіля «ІНТЕР» з причепом. Повідомлено: поліція,
ДСНС. З допомогою ДСНС автомобіль прибрано з
переїзду.
Поїздом №80 Київ – Дніпро (ЧС4 №075) смертельно
травмований сторонній чоловік 1938р.н.

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Загальна затримка поїзда
через охолодження
дизелю тепловоза та через
недотримання
нормативного графіка
руху склала 3 год. 03 хв.

1-0-0 Інцидент

Відправився поїзд о 18.05
із затримкою на 2 год. 13
хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда на 2 год.
22 хв. По впливу
затримано поїзди: №6214
на 1 год. 28 хв., №6259 на
54 хв., №6311 на 51 хв

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди: №72 на
41 хв., №102 на 24 хв.,
№85 на 49 хв., №2867 на
34 хв., №2871 на 20 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримано поїзди: №80 на
43 хв., №122 на 27 хв.,
№3052 на 10 хв., №2854
на 10 хв.

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда №6005
склала 1 год. 53 хв. По
впливу затримано поїзди:
№6255 на 1 год. 38 хв.,
№6011 на 1 год. 12 хв.,
№7801 на 1 год. 04 хв.,
№6013 на 56 хв., №6010
на 52 хв., №80 на 48 хв.,
№280 на 36 хв., №6004 на
35 хв., №6008 на 18 хв.,
№733 на 10 хв., №4 на 09
хв.
22.06.2019
Регіональна філія
Поїзд №2708 (ВЛ80с №253) на 1135 км ПК1 смертельно
Поїзд №2708 затримано
07:10
«Одеська залізниця», травмував стороннього чоловіка.
на 1 годину. По впливу
ДН-3 Знам’янка, ст.
затримано поїзди: №6413
Вознесенськ
на 57 хв., №1769 на 2 год.
29 хв., №2718 на 2 год. 10
хв., №1482 на 2 год. 10
хв., №2713 на 2 год.,
№2715 на 2 год., №2726
на 1 год. 40 хв., №2716 на
1 год. 40 хв., №1194 на 1
год. 30 хв., №2720 на 1
год. 30 хв., №2724 на 1
год. 30 хв., №2722 на 1
год. 20 хв., №2707 на 1
год. 14 хв., №2713 на 1год.
10 хв., №2732 на 1 год. 05
хв., №2730 на 1 год.,
№2711 на 1 год., №2708
на 1 год.
22.06.2019
Регіональна філія
Поїзд №3103 (ВЛ-80 №450) на 13 км ПК2 смертельно
Смертельно травмовано
09:08
«Південно-Західна травмував стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,
сторонню особу. Поїзд
залізниця», ДН-1
швидку допомогу.
№3103 затримано на 28
Київ, перегін
хв. По впливу затримано
Почайна –
поїзд №7323 на 14 хв.
Борщагівка
22.06.2019
Регіональна філія
Машиніст поїзда №6413 Апостолове – Кривий Ріг- Затримано поїзд №6413 на
22.06.2019
05:40

14

15

16

17

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Сухачівка –
ЗапоріжжяКам’янське

Поїзд №6005 Дніпро – П’ятихатки (ЕПЛ2Т №02)
зупинився на 168 км ПК4 через обрив контактного проводу
та задимлення дахового обладнання другого вагона.
Викликано пожежні автомобілі ДСНС. Надано засилочний
електропоїзд для пересадки пасажирів.

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання

09:02

22.06.2019
10:06
18

22.06.2019
09:48
19

22.06.2019
19:44
20

22.06.2019
21:26
21

22.06.2019
19:42

22

«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Радушна –
Батуринська
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Радушна –
Батуринська
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Кривий РігГоловний,
Локомотивне депо
(ТЧ-2)
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, дільниця
Лубни – Солоницька
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Кононівка – Яготин
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, перегін
Володимирівка –
Цвіткове

Головний (ЕПЛ №015) на 12 км ПК7 непарної колії
53 хв.
перегону виявив крадіжку сторонніми особами матеріалів
ВБК: накладка Р-65 6-ти отворна – 5 шт., стиковий болт в
зборі – 13 шт. О 09.05 перегін закрито для руху поїздів, о
09.50 відкрито.
Бригадир колії на 12 км ПК7 непарної колії перегону
виявив крадіжку сторонніми особами матеріалів ВБК:
накладка Р-65 6-ти отворні – 3 шт., стиковий болт в зборі – Затримано поїзд №2725 на
18 шт. О 10.08 перегін закрито для руху поїздів, об 11.05
1 год. 31 хв.
відкрито

в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

З повідомлення заступник по ремонту, в цеху ЕПС
виявлено міну часів ВВВ.
О 11.35 міну вилучено

Поїзд №726 Київ – Харків (HRCS2 №002) на 179 км ПК9
по непарній колії застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на каміння, накладене на рейки, з Поїзд затримано на 10 хв
наїздом. Оглядом виявлено – відбита пісочна труба,
пошкоджена приймальна котушка АЛСН
Машиніст поїзда №6818 Борщагівка – Гребінка (ЕР9м
№544, РПЧМ-8 Якуб) повідомив, що на 103 км на непарній Смертельно травмовано
колії лежить перерізаний чоловік. Повідомлено: поліцію, сторонню особу. Затримок
швидку допомогу.
поїздів немає.
Поїзд №1617 (ВЛ80К №433) зупинився на 189 км ПК9
через спрацювання захисту у другій секції локомотива,
запросив допоміжний. Допоміжний локомотив (ВЛ80Т
№2049) надано з ст. ім. Т. Шевченка.

Відправився поїзд о 21.19
із затримкою на 2 год. 05
хв. По впливу затримано
поїзди: №41 на 1 год. 20
хв., №109 на 30 хв.,
№6507 на 21 хв., №731 на
11 хв., №765 на 10 хв., №3
на 5 хв., №2848 на 2 год.
40 хв., №2853 на 1 год. 10

1-0-0 Інше

1-0-0 Втручання
в діяльнысть

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

22.06.2019
19:34
23

23.06.2019
02:11
24

25

23.06.2019
09:50

23.06.2019
17:51
26

23.06.2019
18:10
27

24.06.2019
04:35
28

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, перегін
Ков’яги – Водяна
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Федорівка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Миколаїв
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, перегін
Фундукліївка –
Косарі
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ, ст.
Галич
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Шепетівка

хв., №1665 на 1 год.,
№2850 на 1 год., №2855
на 50 хв., №1207 на 35 хв.,
№3071 на 30 хв., №1659
на 20 хв.
Поїзд затримано на 3 год.
По впливу затримано
поїзди: №6357 на 58 хв.,
№375 на 8 хв., №137 на 5
хв., №2153 на 46 хв.,
№9310 на 13 хв.10 хв

Поїзд №15 Харків – Рахів (ВЛ82М №035 ТЧ-15) зупинився
через несправність локомотива, о 20.57 запросив
допоміжний. З ст. Коломак надано допоміжний локомотив
(ЧМЕ3 №4752), поїзд введено на ст. Водяна. З
локомотивом ВЛ82М №036, наданим зі ст. Основа, поїзд
відправлено о 22.42
На пульт-табло ДСП сигналізує хибна зайнятість другої
дільниці віддалення перегону Федорівка – Плодородне, с.у.
Затримано поїзд №2508 на
№ 4, 6 сигналізують червоним. Невідомими особами
30 хв.
відігнуто ломом РШ с.у. №4, вкрадено 5 трансформаторів
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 10.54 після
огляду території вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено, роботу вокзалу відновлено.
Поїзд №2849 (ВЛ80Т №2095) на 248 км ПК7 травмував
сторонню жінку. Потерпілій надано першу медичну
допомогу та госпіталізовано до лікарні.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано на 37 хв.
По впливу затримано
поїзд №6507 на 6 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №6415 Івано-Франківськ – Ходорів (ДПЛ №003) на
регульованому переїзді 111 км ПК7 без чергового Поїзд затримано на 15 хв.
працівника при справно працюючій переїзній сигналізації Травмованих та вини філії
допущено зіткнення із легковим автомобілем «Renault» на
немає.
євро номерах.
Поїзд №45 Лисичанськ – Ужгород (ЧС-8 №003) через
несправність локомотива (лопнув болт ресорного
підвішування
першої
ступені)
та
недотримання Затримка поїзда на 1 год.
нормативного графіка руху прибув із затримкою на 1 год.
22 хв.
20 хв. Після розміну локомотива на ВЛ80к №569,
відправився поїзд №45 о 05.00 із затримкою

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

24.06.2019
02:18
29

30

24.06.2019
05:51

24.06.2019
13:06
31

24.06.2019
14:02
32

24.06.2019
17:37
33

34

24.06.2019
19:50

24.06.2019
22:41
35

24.06.2019
22:14
36

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Обільна – Федорівка
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Карань
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст. ДніпроГоловний
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Діброва-Олевська
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Сухоліси – Роток
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Славутич
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, перегін
Корсунь – Городище
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, перегін
Тернопіль – Збараж

Сигнальні установки №7, №9 по ЧДК на пульт-табло ст.
Затримано поїзди: №8905
Федорівка сигналізують червоним. Причина: сторонніми
на 42 хв., №4313 на 33 хв.,
особами вскрито релейну шафу сигнальної установки №7
№4317 на 33 хв., №4315
та викрадено 5 трансформаторів: ПОБС-3А – 2 шт., СОБСна 30 хв., №11 на 26 хв.
2А – 2 шт., РОБС-3А – 1 шт., пошкоджено монтаж.
Поїзд №69 Львів – Маріуполь (ЧС-2 №867) через Поїзд затримано на 1 год.
несправність локомотива запросив допоміжний. О 06.23 зі
39 хв. По впливу
ст. Кальчик надано допоміжний локомотив ВЛ8 №902 затримано поїзд №6117 на
ТЧМ-17 Міхєєв. Відправився поїзд №69 о 06.52
39 хв.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 13 год. 50 хв.,
роботу вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв
Затримок поїздів немає
не виявлено.
Поїзд №2604 (2ТЕ116 №1095) зупинився через
несправність
локомотива з вимогою допоміжного.
Допоміжний локомотив (ЧМЕ3 №4212) надано з ст.
Коростень.
Поїздом №117 Генічеськ – Чернівці (ЧС4 №149) на 52 км
по непарній колії смертельно травмовано стороннього
чоловіка. Повідомлено: поліція, швидка допомога.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд відправлено о 16.38
із затримкою на 2 год. 40
хв.

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу. Поїзд затримано на
14 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №909 Славутич – Семиходи (ЕР9т №673)
відправився із запізненням на 1 год. 22 хв. через Поїзд затримано на 01 год.
несправність вагонів №67304 та №67305. Вагони
22 хв.
відчеплено
Поїзд №88 Ковель – Новоолексіївка (ВЛ80Т №1495) на 162
км ПК3 смертельно травмував стороннього чоловіка (віком Поїзд затримано на 29 хв.
40-45 років). Повідомлено: поліцію, швидку допомогу
По впливу затримано
поїзд №86 на 25 хв.
Поїзд №6244 Тернопіль – Ланівці (ДР1А №194(3)/190(6)
зупинився на 136 км ПК8 через несправність дизель-поїзда
з вимогою допоміжного. Зі ст. Тернопіль надано
допоміжний локомотив ЧМЕ3 №1702

1-0-0 Втручання
в діяльність

О 23.59 поїзд з
допоміжним прибув на ст.
Збараж із затримкою на 1
год. 44 хв.

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

25.06.2019
04:37
37

25.06.2019
05:17
38

25.06.2019
05:12
39

25.06.2019
07:17
40

25.06.2019
08:45
41

42

25.06.2019
10:01

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

Поїзд №68 Варшава – Київ (М62м №12251 ТЧ-7 Ковель)
зупинився за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога-2» у
1 рух. од., 4 вісь, права сторона – локомотив. Оглядом ТЧМ
Затримка поїзда на 01 год.
букси заявлено відчеплення локомотива. О 05.20 зі ст.
42 хв.
Ковель надано локомотив 2ТЭ116 №1629, ТЧМ-7 Віднік.
Після розміну локомотивів о 06.19 поїзд №68 відправився
із затримкою на 1 год. 42 хв.
Регіональна філія
Поїзд №146 Ізмаїл – Київ (ЧС4 №059, ТЧМ-4
«Південно-Західна Прохнівський) зупинився на 1138 км ПК5 через Затримка поїзда на 01 год.
залізниця», ДН-3
несправність локомотива з вимогою допоміжного. О 05.40
07 хв. По впливу
Жмеринка, перегін зі ст. Жмеринка надано допоміжний локомотив ЧС4 №039, затримано поїзд №120 на
Ярошенка –
ТЧМ-1 Широков. О 06.32 поїзд №146 з допоміжним прибув
28 хв.
Жмеринка
на ст. Жмеринка із затримкою на 1 год. 07 хв.
Регіональна філія
Поїзд №121 Миколаїв – Рівне (ВЛ80т №1257 ТЧ-7 Відправився поїзд о 07.09
«Одеська залізниця», Знам'янка) зупинився біля вхідного світлофора Н через із затримкою на 1 год. 55
ДН-2 ім. Т.
злам заднього струмоприймача внаслідок руйнування хв. По впливу затримано
Шевченкам
фіксаторного ізолятора з наступним провисанням
поїзди: №79 на 10 хв.,
фіксатора на опорі №71 (121 км ПК2). Бригада ЕЧК-1 №69 на 8 хв., №103 на 8
прибула на ст. Таганча о 06.34, ув’язано струмоприймач о
хв., №6641 на 20 хв.,
07.04.
№297 на 8 хв., №2801 на
5 хв.
Регіональна філія
Поїзд №701 Чернівці – Львів (2М62 №1224/Б ТЧ-1 Львів)
Відправився поїзд з
«Львівська
після прибуття о 08.12 запросив допоміжний локомотив
допоміжним локомотивом
залізниця», ДН-4
через нагрів букси в 4 колісній парі, ліва сторона та в 5
до ст. Івано-Франківськ о
Івано-Франківськ, ст. колісній парі, права сторона. Локомотив 2М62 №1224/Б
08.32 із затримкою на 1
Коломия
відчеплено. Надано допоміжний локомотив ЧМЕ3 №2505
год. 21 хв.
ТЧ-13
Регіональна філія
Під час огляду монтер колії виявив на 283 км ПК8 (парна
«Одеська залізниця», та непарна колія) крадіжку матеріалів ВБК: стикові
Затримано поїзди: №134
ДН-2 ім. Т.
накладки Р65 - 8 шт., болти стикові - 24 шт. Колії закрито
на 43 хв., №733 на 6 хв.
Шевченка, перегін
для руху о 08.48. Після встановлення накладок та болтів
Повідомлено: поліцію,
Корсунь – Городище рух відкрито по парній колії о 09.25, по непарній колії о
НОРВ-23
перегін Чорноліська 09.48.
– Цибулеве
Регіональна філія
Поїзд №83 Маріуполь – Київ (ЧС8 №005 ТЧ-1 Київ) на 210
Смертельно травмовано
«Одеська залізниця», км ПК8 смертельно травмував стороннього чоловіка – 62
сторонню особу.
ДН-2 ім. Т.
роки
Відправився поїзд о 10.40
Шевченка, перегін
із затримкою на 39 хв.
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1-0-0 Інцидент
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1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія

ім. Тараса Шевченка
– Перегонівка.
25.06.2019
Регіональна філія
10:00
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Пересип
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12:48
44

25.06.2019
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25.06.2019
15:45
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25.06.2019
20:34

26.06.2019
08:19

Під час технічного огляду рухомого складу на
відправлення отримав тілесні ушкодження від працівників
приватної охоронної фірми «Альфа преміум-груп»
працівник вагонного депо ВЧД-1 Одеса-Застава I Поліщук
М. (забій м'яких тканей ніг) через виявлення ним у вагоні
Травмовано працівника
№24434615 сторонньої мотузки, що була прив’язана до
залізниці
ручки кінцевого крану і заведена у вагон. Про що зробив
зауваження працівникам приватної охоронної фірми.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Особистості
охоронців «Альфа преміум-груп» з'ясовуються
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
«Одеська залізниця», Пасажирів та працівників евакуйовано
Вибухонебезпечних
ДН-4 Херсон, ст.
пристроїв не виявлено.
МиколаївЗатримок поїздів немає
Сортувальний
Регіональна філія
При вивантаженні опори контактної мережі на 26 км ПК4
«Придніпровська
сталося сходження дрезини АГВ-1408 ЕЧК-32 трьома
залізниця», ДН-1
колісними парамиО 22.07 встановлено на рейки дрезину, о
Дніпро,
23.33 - платформу. О 01.05 подано напругу, о 01.15
Сходження з колії
одноколійний
відновлено рух з установленою швидкістю
перегін Слов’янка –
роз’їзд 5 км.
Регіональна філія
На вантажному пункті при закріплені козлового крану КК5
«Придніпровська
пристроєм проти викрадення отримав відкритий перелом
залізниця», ДН-3
кісті правої руки майстер по експлуатації машин та
Травмовано працівника
Запоріжжя, МЧ-3
механізмів МЧ-3 Євтушенко Володимир Іванович (1983
залізниці
Запоріжжя
р.н., загальний стаж – 11 років, стаж за професією – 8 років
6 місяців).
Регіональна філія
Поїзд №4901 (ВЛ8 №1208 ВЛ8 №235 у холодному стані) на
Затримано поїзди: №4901
«Придніпровська
1 головній колії зламано струмоприймач. Оглядом з
на 1 год. 52 хв., №4402 на
залізниця», ДН-1
дрезини АДМ №717 ЕЧК-25 виявлено крадіжку 120 м
40 хв.
Дніпро, ст. Зайцеве контактного дроту МФ-85.
Регіональна філія
Поїзд №6005 Київ –Фастів (ЕР9м №557) відправився із
«Південно-Західна затримкою на 1 год. 08 хв. через відсутність складу.
Затримано поїзд №6005 на
залізниця», ДН-1
1 год. 08 хв.
Київ, ст. Київ-
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Славутич
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Львів
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Запоріжжя-І –
Запоріжжя-Вантажне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка ст.
Богданівці
Філія «Пасажирська
компанія» , ст.
Мелітополь

53

27.06.2019
00:02
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55

27.06.2019
01:58

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Бориспіль –
Баришівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1

Поїзд №905 Славутич – Семиходи (ЕР9т №671)
відправився із затримкою на 1 год. 34 хв. через відсутність
складу
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі головного
вокзалу. О 21.15 після огляду території вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено. Роботу вокзалу ст. Львів
відновлено.
Поїзд №86 Новоолексіївка – Львів (ЧС-7 №308) на 1100 км
ПК8 травмував сторонню жінку (відрізало обидві ноги).

Затримано поїзд №905 на
1 год. 34 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Травмовано сторонню
особу. Поїзд №86
затримано на 16 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №3128 (ВЛ80к №701 ТЧ-5 Тернопіль) зупинився для
Відправився поїзд з
огляду електровоза. О 21.00 машиніст запросив
допоміжним локомотивом
допоміжний локомотив через несправність (заклинювання
о 23.34 із затримкою на 2
вентилятора). О 22.10 зі ст. Гречани надано допоміжний
год. 45 хв.
локомотив ВЛ80к №652
Поїзд №113 Чернівці – Генічеськ (ЧС7 №118
ТЧ-3)
зупинився на 1216 км ПК3 через спрацювання гальм.
Оглядом складу виявлено обрив муфти карданного валу в
вагоні №03505591, внаслідок чого сталося роз’єднання
Затримка поїзда на 37 хв.
кінцевих рукавів між вагонами 3 - №03321759
та 4 - №03311784. Після з’єднання рукавів, відправився о
23.09, прибув о 23.13 на колію №3. Після усунення
несправності, відправився поїзд №113 о 23.48
Поїзд №64 Київ – Харків (ЧС4 №048) на 47 км ПК5
смертельно травмував сторонню особу.
Поїзд № 64 відправився в
00.38 із затримкою на 43
хв. По впливу затримано
поїзд №138 на 39 хв.
Поїзд №2543 (ВЛ80т №1292) зупинився на 79 км ПК6
через задимлення другої секції в електровозі, з подальшим
загоранням в межах 8 ТЕД. Повідомлено: ДСНС

Затримано поїзди: №2543
більше 2 годин, №15 на 1
год. 40 хв., №2 на 35 хв.
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1-0-0 Пожежа

Київ, перегін
Спартак – Тетерів

