Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 21.02.2019 по 28.02.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
3
Не з вини:
9
3
9
ВСЬОГО:
13
3
12
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
3
0
1
Не з вини:
4
0
1
ВСЬОГО:
7
0
2
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
1
1
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
1
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
21
6
2
- наїзди на сторонніх
8
6
2
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
9
0
0
ВСЬОГО:
38
6
2
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
9
0
2
діяльність
ДТП на
залізничних
1
0
4
переїздах
Інше
3
1
1
ВСЬОГО:
13
1
7

№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій
На 17 км автодороги
М-11 Львів - Шегині
Львівської області

21.02.2019
21:20

У с. Дачне
Волинської області

21.02.2019
08:50
21.02.2019
12:45

На вул. Гутьмана
Мазепи у м. Ромни
Сумської області
На вул. Київській,
у м. Житомирі

Водій автобуса ПАЗ-32054, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 14, не впорався з
керуванням та допустив зіткнення з металевим парканом
Водій легкового автомобіля Форд-Транзит недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Фольксваген-Поло, після
зіткнення легковий автомобіль Фольксваген-Поло допустив
зіткнення з автобусом СПВ-Рута-19, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 14

22.02.2019
08:15

На вул. Тополянської
у м. Суми

22.02.2019
09:00

На перехрестя вулиць
Чорновола та
Гординського
у м. Івано-

Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом Рута-25, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 11
Водій автобуса І-Ван-А07А-22, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 26, допустив наїзд на
пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги по
пішохідному переходу

2

4

5

6

Автомобільний транспорт
Водій автобуса EOS T-200, здійснюючи перевезення 10
пасажирів
за
регулярним
маршрутом
Пйотркув
Трибунальський (Республіка Польща) – Київ не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Мерседес-Бенц-Е209
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц-124, рухаючись
у стані алкогольного сп’яніння, недотримався безпечної
швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення з легковим
автомобілем Шевроле-Авео, після чого Шевроле-Авео
виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з
автобусом Богдан-А092, водій якого рухався без пасажирів
до місця відстою транспортного засобу

21.02.2019
03:05
1

3

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Водій легкового
автомобіля від
отриманих травм
загину на місці
пригоди
Водій та 1
легкового
автомобіля
Шевроле-Авео
загинув на місці
пригоди, ще 1
його пасажир
отримав травму
Постраждалих
немає

1-1-0 Не резидент

1 пасажир
легкового
автомобіля ФордТранзи та 1
пасажир
легкового
автомобіля
ФольксвагенПоло отримали
травми
4 пасажири
автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Пішохід отримав
травму та був
доставлений до
лікарні

1-0-1 З вини

1-2-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-4 Не з вини

7

24.02.2019
19:30

Франківську
На проспекті Гагаріна
у м. Харкові

25.02.2019
07:20

У с.м.т. Голоби
Волинської області

25.02.2019
09:40

На вул. Полтавський
Шлях
у м. Харкові

25.02.2019
19:05

На вул. Шевченка
у с. Скнилів
Львівської області

25.02.2019
16:35

На проспекті
Центральному у м.
Миколаєві

25.02.2019
14:20

На автодорозі
О-130508 Троїцьке –
Старобільськ
у с. Боровеньки,
Луганської області
На вул. Фрунзе
у м. Калинівка
Вінницької області

8

9

10

11

12

13

14

26.02.2019
13:35

27.02.2019
10:50

На вул. Стретенській
у м. Херсоні

Водій легкового автомобіля Фольксваген-Бітл недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом
Богдан-А092,
водій
якого
здійснював
перевезення 3 пасажирів за міським маршрутом № 147
Водій вантажного автомобіля Рено-Магнум недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху та допустив
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц, водій якого
здійснював перевезення 2 пасажирів за регулярним
внутрішньообласним маршрутом Ковель – Мирин. Після
зіткнення автобус з’їхав у кювет де допустив перекидання
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Поло не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом І-ВанА07А-30, водій якого здійснював перевезення 6 пасажирів
за міським маршрутом № 258
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-609Д,
здійснюючи
перевезення 10 пасажирів за приміським маршрутом № 199
здійснив наїзд на пішохода який раптово вийшов на
проїжджу частину дороги у невстановленому для цього
місці
Водій тролейбуса Тролза, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 2, недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом Мерседес-Бенц-311Д, водій якого здійснював
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 44
Водій
легкового
автомобіля-таксі
Хонда-Цівік,
недотримався безпечної швидкості руху, не впорався з
керування, виїхав за межі проїжджої частини дороги,
допустив перекидання транспортного засобу
Під час руху автобуса МАН-Темза, водій якого здійснював
перевезення 8 пасажирів за регулярним міжобласним
маршрутом Могилів-Подільський – Київ відбулося
самозагоряння моторного відсіку
Водій автобуса БАЗ-22154 №1, здійснюючи перевезення 11
пасажирів за міським маршрутом № 47, недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з автобусом БАЗ-22154 №2, водій якого здійснював

Постраждалих
немає

1-0-0 Не з вини

Постраждалих
немає

1-0-0 Не з вини

Постраждалих
немає

1-0-0 Не з вини

Пішохід від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Постраждалих
немає

1-0-0 Не з вини

Водій та пасажир
Хонда-Цівік
отримали травми

1-0-2 З вини

Постраждалих
немає

1-0-0
Самозагоряння

Постраждалих
немає

1-0-0 З вини

28.02.2019
04:45

На вул. Чорновола
у м. Черкаси

15

1

2

3

4

21.02.2019
21:20

На проспекті
Повітрофлотському
у м. Києві

22.02.2019
09:20

На проспекті
Коцюбинського
у м. Вінниця

23.02.2019
15:15

На вул.
Холодногірської
у м. Харкові

24.02.2019
16:45

На вул. Вітрука
у м. Житомирі

25.02.2019
16:35

На проспекті
Центральному
у м. Миколаєві

26.02.2019
17:30

На вул. Сумській,
у м. Харкові

27.02.2019
13:25

На вул. Молочної
у м. Харкові

5

6

7

перевезення 6 пасажирів за міським маршрутом № 4
Водій легкового автомобіля Шевроле-Лачетті недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з автобусом ПАЗ-32054, водій якого зупинився на зупинці
без пасажирів
Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса МАЗ-103Т, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом 19Д, не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем СіатІбіза
Водій трамвая Ве4/6 Міраж, здійснюючи перевезення 35
пасажирів за міським маршрутом № 6, допустив наїзд на
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
дороги у невстановленому для цього місці
Водій тролейбуса Тролза, здійснюючи перевезення 5
пасажирів за міським маршрутом № 27, недотримався
бокового інтервалу та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем ВАЗ-21213
Водій
легкового
автомобіля
Ніссан-Прімастар
не
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з тролейбусом ЗиУ-9, водій якого здійснював
перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом №2
Водій тролейбуса Тролза, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 2, недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом Мерседес-Бенц-311Д, водій якого здійснював
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 44
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21093 недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
тролейбусом ЛАЗ-Е183А1, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 12
Водій легкового автомобіля Тойота-РАВ4 недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
трамваєм-Т3, водій якого здійснював перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 6
Залізничний транспорт

Водій та 1
пасажир
легкового
автомобіля
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Пасажир
тролейбуса
отримав травму

1-0-1 З вини

Пішохід отримав
травму

1-0-1 Не з вини

Постраждалих
немає

1-0-0 З вини

Постраждалих
немає

1-0-0 Не з вини

Постраждалих
немає

1-0-0 З вини

Постраждалих
немає

1-0-0 Не з вини

Постраждалих
немає

1-0-0 Не з вини

1

21.02.2019
21.00

21.02.2019
21.54
2

21.02.2019
21.19
3

4

22.02.2019
11.25

22.02.2019,
10.25

5

22.02.2019,
09.00

6

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків.
перегін Зміїв – Жихор
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя перегін
Запоріжжя-Вантажне
– Запоріжжя-1
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
перегін ТрипілляДніпровське –
Озерний
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів ст. Львів
Філія «Центр
будівельномонтажних робіт та
експлуатації будівель
і споруд». ст.
Прошова

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

Поїзд №6830 Гракове – Харків-Левада (ЕР2 №327) на 263
Загальна затримка
км ПК9 застосував екстрене гальмування для попередження
поїзда склала
наїзду на сторонню людину. Наїзд попередити не вдалось.
1 год. 07 хв.
Поїзд №69 Львів – Маріуполь (ЧС2 №588) на 1102 км ПК8
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на 2
сторонніх осіб, інший чоловік з місця події зник.

Поїзд №101 Київ – Херсон (ВЛ80т №1438) на 42 км ПК7
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
на людину. Наїзд попередити не вдалось –.

1-0-1 Аварія

Затримка поїзда
склала
1 год. 05 хв.

1-0-1 Аварія

Затримка поїзда
склала 26 хв

1-1-0 Аварія

На лінію «102» надійшло повідомлення про замінування
будівлі вокзалу. Пасажирів та персонал вокзалу Затримок поїздів
евакуйовано. О 12.30 роботу вокзалу відновлено, вибухових
немає
пристроїв не виявлено
Чергова по станції виявила виділення диму в житловому Виявлено тіло без
приміщенні (квартири) пасажирської будівлі станції. Під час
ознак життя
гасіння пожежі працівниками ДСНС, Пожежу ліквідовано
пенсіонера,
об 11.18 пожежним автомобілем АЦ-40 ДПРЧ-3
Коробка І.С.,
м. Тернопіль. Попередня причина пожежі – порушення
1954 р.н.
вимог пожежної безпеки (куріння в ліжку). Будівля
(колишній
приналежності виробничого підрозділу «Рівненськопрацівник
Тернопільського будівельного управління» (ТУ БМЕУ-18),
Тернопільської
вогнем пошкоджено матрац, підлога розміром 1х1,5 м.
дистанції колії).
Під час завантаження військової техніки на універсальну
По впливу
платформу інвентарного парку УЗ сталося перекидання затримано поїзди:
техніки на правий бік у між колійний простір колій №5 та №1501 на 1 год.
№6. Техніку піднято та встановлено на навантажувальну 04 хв., №2135 на
платформу біля колії №6 о 14.50 краном ЕДК-500 55 хв., №2134 на
відновного поїзда ВП-2 Кривий Ріг. Платформу
2 год. 30 хв.,
пошкоджено до ступеню ТОв-2.
№2136 на 2 год.
50 хв., №2138 на 2
год., №2140 на 1

1-0-0 Незаконне
втручання
в діяльність

1-1-0 Інше

1-0-0 Інцидент

22.02.2019
21.40
7

23.02. 2019
02.37
8

23.02.2019
04.10
9

23.02.2019,
03.50

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця» ДН-1
Дніпро ст. П’ятихатки

При відправленні поїзда № 63 Дніпро – Одеса (ЧС7 №296
ТЧ-8 Дніпро), після виконання планового причеплення
групи із 3 вагонів (з пасажирами) у хвіст складу, у західній
горловині станції сталося саморозчеплення між складом та
групою із 3 причеплених вагонів.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця» ДН-4
Коростень перегін
Новоград-Волинський
– Вершниця
Регіональна філія
«Львівська залізниця»
ДН-3 Рівне ст.
Повурськ

За повідомленням чергового працівника переїзду 332 км під
час перетину переїзду вантажний автомобіль зупинився на
коліях. Чергова по переїзду ввімкнула загороджувальні
сигнали. Автомобіль прибрано з колії.

Регіональна філія
«Одеська залізниця»
ДН-3 Знам’янка ст.
Олександрівка

Під час виконання маневрової роботи з перестановки групи
із 9 вагонів, локомотивом (ТЕМ2у №8292) вперед, на
під’їзній колії Під’їзна колія на балансі ПЧ-13, локомотив на
балансі ТОВ «ВГЩЗ». Задіяно відновний поїзд ВП-4 ст.
Помічна

10

11

12

23.02.2019
09.00

23.02.2019,
11.08

Регіональна філія
«Південна залізниця»
ДН-2 Харків ст.
Харків-Пасажирський
Регіональна філія
«Львівська залізниця»
ДН-1 Львів, ст. Львів

Поїзд №6394 Ковель – Сарни (Д1 №631-3 РПЧ-3 Здолбунів з
локомотивом М62 №1361 ТЧ-7 Ковель) зупинився з
вимогою надати допоміжний локомотив через несправність
локомотива. Допомогу надано локомотивом 2М62У №174А
ТЧ-7 Ковель, зі ст. Ковель.

год., №2142 на
1 год., №2144 на 1
год. 10 хв., №2148
на 50 хв
О 22.00 після
з’єднання складу
поїзд відправився
із загальною
затримкою
на 25 хв
По впливу
затримано поїзди:
№3501 на 20 хв.,
№98 на 17 хв
О 05.55 поїзд
№ 6394 з
допоміжним
відправився із
затримкою на
1 год. 47 хв
сталося
сходження двох
навантажених
вагонів 3 та 4 за
рухом поїзда
усіма колісними
парами з
перевертанням їх
на бік.

До поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування
вокзалу. Пасажирів та працівників вокзалу евакуйовано.
О 10.40 роботу вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не
виявлено
На телефон поліції надійшло анонімне повідомлення про
. Затримки поїздів
мінування вокзалу. Пасажирів та працівників вокзалу
немає
евакуйовано. О 12.45 роботу вокзалу відновлено, вибухових
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Регіональна філія
«Львівська залізниця»
ДН-3 Рівне перегін
Олика – б.п. Арматнів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця» ДН-1 Київ
перегін
Спартак – Буян
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця» ДН-1 Київ,
ст. Київ-Товарний
Регіональна
філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1
Київ. ст. Клавдієво
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка
перегін к.п. 1141 км –
к.п. 1151 км

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка
перегін Лелеківка –
Кропивницький
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка.
перегін Райгород –

пристроїв не виявлено
Поїзд №1507 (ВЛ80т №1072) на регульованому переїзді 278
км ПК8 без чергового працівника з справно працюючою
звуковою та світловою сигналізацією застосував екстрене
гальмування в зв’язку з тим, що легковий автомобіль
«Таврія», здійснив удар в бік електровоза.. Поїзд затримано
на 1 год. 02 хв
Поїзд № 3601 (2М62У №298) зупинився на 14 км ПК4 без
наїзду на спиляне дерево, що лежало на колії. Дерево
прибране працівниками ПЧ-3
Машиніст поїзда №6920 Київ-Товарний – Ніжин (ЕР9Е
№651) перед відправленням з колії Т2 (Північна) повідомив,
що в поїзді п’яна бійка
з повідомлення машиніста поїзда № 6632 Тетерів – Київ
(ЕР9м № 556) сторонні особи зіштовхнули з платформи
перонного контролера, під час падіння яким отримано
травму голови.

Пасажир отримав
травми

1-0-4 ДТП

Поїзд затримано
на 50 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано
на 14 хв

1-0-1 Незаконне
втручання

Надано медичну
допомогу, від
госпіталізації
відмовився

1-0-1 Незаконне
втручання

Поїзд №91 Костянтинівка – Одеса (ВЛ80т №1843) Затримано поїзди:
зупинився на 1149 км ПК7 біля забороняючого показання №91 на 1 год. 06
сигнальної установки №3. О 05.47 після огляду стану колії
хв., №1642 на 1
на 1149 км ПК7 локомотивною бригадою виявлено злам год. 38 хв.. №2707
рейки із утворенням зазору 10 мм. О 06.04 рух поїздів
на 1 год. 32 хв.,
закрито. О 06.51 після встановлення накладок рух поїздів №2125 на 1 год.
відкрито зі швидкістю не більше 25 км/год.
08 хв., №2705 на
25 хв
Поїзд №6334 Помічна – Олександрія (ЕР9п №361, РПЧМ-9)
на 284 км ПК7 застосував екстрене гальмування для
Затримка поїзда
попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не
склала 08 хв.
вдалось – смертельно травмовано стороннього чоловіка.
Поїзд №41 Дніпро – Трускавець (ВЛ80Т №1159) зупинився
на 214 км ПК8 через зрив стоп-крану групою нетверезих
пасажирів у вагоні №15, відправився о 19.52.
На ст. ім. Т. Шевченка ЛНП викликав поліцію. О 20.10

із затримкою на 1
год. 01 хв.
Пасажир слідує
далі
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24

25

25.02.2019
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прибув наряд поліції, яким встановлено, що в тамбурі
розбито скло в дверях на перехідну площадку пасажиром
(15 вагон, 39 місце). О 20.36 поїзд готовий до відправлення,
фактично відправився о 21.02 (після пропуску поїздів №731,
765, 3)
Регіональна філія
Поїзд №74 Львів – Москва (ЧС4 №142) через несправність
поїзд відправлено
«Південно-Західна
електровоза
запросив
допоміжний
локомотив.
З
із запізненням на
залізниця» ДН-1 Київ локомотивом ВЛ80 №2028 від поїзда №2135, що прибув на
1 год. 30 хв
ст. Ніжин
станцію о 22.12,
Регіональна філія
Дизель-поїзд №6332 Попасна – Сватове (Д1 №667/741,
По впливу
«Донецька залізниця» РПЧМ Мазурко) через нагрів букси першої колісної пари затримано поїзди:
ДН-2 Лиман перегін секції №667 слідував з швидкістю 10 км/год., прибув із
№20 на 50 хв.,
Кабанне – Сватове
затримкою на 1 год. 26 хв.
№140 на 10 хв
Регіональна
філія Поїзд №45 Лисичанськ – Ужгород (ЧС4 №060) на станції
По впливу
«Південно-Західна
через несправність електровозу (вибило аварійну схему), затримано поїзди:
залізниця»
ДН-2 відправився о 04.53 із затримкою на 10 хв. По впливу о №1663 на 1 год.
Козятин. ст. Остріг
04.48 зупинився поїзд №2839 (ВЛ80 №1321) перед вхідним 50 хв., №15 на 50
сигналом ст. Остріг, на підйомі, з вимогою допоміжного
хв., №6281 на 1
локомотива. О 05.50 зі ст. Здолбунів надано допоміжний год. 13 хв., №57
локомотив ВЛ80 №706, ТЧМ-3 Панасюк. Відправився поїзд
на 1 год. 18 хв.,
№2839 о 06.35 із затримкою на 1 год. 54 хв.
№30 на 41 хв.,
№46 на 27 хв.,
№68 на 8 хв
Регіональна філія
Поїзд №3154 (ВЛ80 №1806) о 05.50 прибув на колію № 2
«Південно-Західна
Західного парку. О 07.00 виявлено витікання вантажу
О 07.42
залізниця» ДН-2
(дизельне паливо, аварійна картка – 315, клас небезпеки – 3)
несправність
Козятин, ст. Козятин по нижньому зливному пристрою, 80 кап./хв., у вагоні
усунуто
(Україна, ст. відправлення – Новоград–Волинський Півд.Зах. зал., ст. призначення – Кривий Ріг Придн. зал.).
Регіональна філія
Слюсар з ремонту рухомого складу Повідомлено: швидку
«Придніпровська
допомогу. О 13.33 потерпілого машиною швидкої допомоги
залізниця», ДН-2
доставлено у міську лікарню № 2 отримав травму лівої ноги
Кривий Ріг ПТО
внаслідок наїзду вагоноремонтної машини.
ВЧДЕ Батуринська ст.
Грекувата
Регіональна філія
За повідомленням чергового по вокзалу, після відправлення
«Південно-Західна
поїзда №116 Київ – Бердянськ – Покровськ (ЧС4 №122), на
залізниця», ДН-1 Київ колії №5 виявлено смертельно травмованого стороннього
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27.02.2019,

ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ
перегін Калуш –
Рожнятів
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків ст.
Водолага
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка
перегін Олександрівка
– Вознесенськ

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка перегін
Кордишівка –
Козятин
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя ст.
Федорівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень перегін
БердичівЖитомирський – Рея
Регіональна філія

чоловіка
За повідомленням головного інженера ПЧ-12 на 54 км ПК2
сталося загорання будівлі з.п. Брошнів, яка знаходиться на
балансі ПЧ-12. О 22.58 пожежу ліквідовано силами ДСНС.
Частково пошкоджено дерев’яний дах будівлі..

Потерпілих немає

Поїзд №6697 Харків-Пасажирський – Красноград (ЕР2
№406) відправився із затримкою на 1 год. 03 хв. через
виклик швидкої допомоги та поліції по причині бійки між
пасажирами
Поїзд №63 Дніпро – Одеса (ВЛ80Т №1250, ТЧ-7 Знам’янка) Загальна затримка
зупинився на 1131 км ПК4 за показанням пристрою КТСМ
поїзда №63
«Тривога 2», локомотив, 4 вісь, права сторона. Оглядом
склала 1 год. 57
локомотива виявлено нагрів букси, машиніст запросив зміну
хв. По впливу
локомотива на ст. Вознесенськ. Після прибуття на станцію, затримано поїзди:
надано інший локомотив ВЛ80Т №1435 від поїзда №5401.
№5401 на 1 год.
02 хв., №2707 на 1
год
Поїздом №748 Тернопіль – Київ (ЧС4 №077) на 1018 км
ПК4. Повідомлено: поліція, швидка допомога. Затримка
Смертельно
поїзда склала 5 хв
травмовано
сторонню жінку
Під час виїзду маневрового складу з 4 вагонів локомотивом
вперед (ЧМЕ3 №2837) з 20 колії на стрілочному переводі
№ 52 сталося сходження однієї колісної пари порожнього
вагона №67890624 (УЗ, ДР 25.05.2017)
Поїзд №6462 (ДР1А №156/257) на 123 км ПК5 застосував
службове гальмування з наїздом на дві колоди, накладені на
колію.

Поїзд №3804 (ЧМЕ3 № 3627) на 7 км ПК9. Повідомлено:
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«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків перегін
Ордівка – Мерефа
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків ст.
Слатине

поліція, швидка допомога. Поїзд затримано
Поїзд №73 Москва – Кривий Ріг (ЧС2 №123) за вхідними
стрілками станції на 754 км ПК1 колії №1. Повідомлено:
поліція, швидка допомога. Поїзд затримано

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

травмував
стороннього
чоловіка
смертельно
травмував
стороннього
чоловіка
О. ГОНЧАР

1-1-0 Аварія

