Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 21.03.2019 по 28.03.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

11
9
20

0
2
2

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули

Травмовані

10
4
14

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
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
0
0
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
14
7
5
- наїзди на сторонніх
12
7
5
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
11
0
0
ВСЬОГО:
25
7
5

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

20.03.2019
17:20

На вул. Соборній
в м. Рівне

21.03.2019
08:48

Мікрорайон
Молодіжний, місто
Мирноград,
Донецької області
На вул. Сеченова,
у м. Маріуполь,
Донецької області

1

2

21.03.2019
10:15
3

Травмовано

8

0

0

0

0

0

2

0

1

10

0

1

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 6 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 56 «Автостанція «Чайка»
- Залізничний вокзал», недотримався бокового інтервалу та
допустив зіткнення з легковим автомобілем Форд-Сієра-20,
який рухався в попутному напрямку
Водій автобуса ПАЗ-32054, здійснюючи перевезення 21
Пішохід загинув на
пасажирів за міським маршрутом № 2, допустив наїзд на
місці пригоди
пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці
Водій автобуса Богдан-А092, р/н АН5067ЕН, 2008 р.в.,
належить Папакін Володимир Ілліч (Донецька обл.), ліцензія
№ 632 від 27.11.2014, термін дії не обмежений здійснюючи
перевезення 15 пасажирів за маршрутом
№
156 «ЖМР Курчатово-АС-2», допустив наїзд на пішохода,
який перебігав дорогу у невстановленому місці та внаслідок
екстреного гальмування 1 пасажир автобуса отримав легкий

Пішохід та пасажир
автобуса отримали

Попередня
причина пригоди
1-0-0 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-2 Не з вини

На перехрестя вул.
Олени Теліги –
Ю.Іллєнка біля станції
метро Дорогожичі,
в м. Києві
22.03.2019
На вул. Жуйка
08:40
у м. Житомирі
21.03.2019
21:03

4

5

21.03.2019
21:00

На вул. Криворізьке
шосе
у м. Дніпрі

23.03.2019
08:55

На перехресті пр-ту
Відродження та пр-ту
Молоді у м. Луцьку,
Волинської області
На а/ м-14
«Мелітополь –
Херсон»,
поблизу
с. Новогопродка,
Мелітопольського
району ,
Запорізької області
На вул. Свободи
у м. Cлов’янську,
Донецької області

6

7

22.03.2019
11:30
8

22.03.2019
16:15
9

10

23.03.2019
13:45

На а/д М-03 «КиївХарків-

забій
Водій автобуса Богдан-А144.5, здійснюючи перевезення 16 3 пішоходи отримали
пасажирів за міським маршрутом № 155, через технічну
травми
несправність відбувся наїзд на пішоходів, які здійснювали
перехід вулиці на дозволяючий зелений сигнал світлофора по
регульованому пішохідному переходу
Водій
вантажного
автомобіля
СКАНІЯ-Р114, Постраждалі відсутні
не врахував дорожньої обстановки, допустив зіткнення з
легковим автомобілем ТОЙОТА РАВ – 4
Водій автобуса БАЗ-А079.24, здійснюючи перевезення 7
Пішохід загинув на
пасажирів за міжобласним маршрутом «Одеса – Дніпро»,
місці пригоди
допустив наїзд на пішохода, який здійснив вихід на проїзну
частину в невстановленому місці

1-0-3 З вини

1-0-0 З вини
1-1-0 Не з вини

Водій автобуса БОГДАН-А-09202, здійснюючи перевезення 7
пасажирів за міським маршрутом № 9а, виконуючи маневр
лівого повороту, не надав переваги у русі допустив зіткнення
з легковим автомобілем Ауді-100
Під час здійснення перевезень пасажирів за приміським
внутрішньообласним
маршрутом
«Мелітополь
–
Новомакіївка» автобусом БАЗ-А079, відбулось від’єднання
колеса

Водій легкового
автомобіля та 2 його
пасажири отримали
травми
Постраждалі відсутні

1-0-3 З вини

Водій автобуса ПАЗ-672, здійснюючи перевезення 20
пасажирів
за
регулярним
спеціальним
маршрутом
«Слов’янський машинобудівний завод – м. Слов`яннськ», не
впорався з керування та допустив наїзд на пішохода який
стояв на узбіччі
Водій легкового автомобіля ЧЕРІ-ТІГО, виїжджаючи з
другорядної дороги, не надав перевагу у русі та допустив

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

23.03.2019
20:20
11

12

24.03.2019
13:20

25.03.2019
18:40
13

14

15

26.03.2019
06:20
22.03.2019
15:30

26.03.2019
15:00.
16

17

25.03.2019
23:29

Довжанський»,
поворот
на с. Гонтів Яр,
Харківської області
На вул. Городоцькій у
м. Львові

зіткнення з автобусом РУТА-22, водій якого здійснював
перевезення 12 пасажирів за внутрішньообласномим
маршрутом «Валки - Харків»

Водій автобуса ЕЛЕКТРОН-А-1851, під час здійснення
перевезень пасажирів за міським маршрутом № 16, допустив
наїзд на пішохода, який стояв на зупинці громадського
транспорту та раптово по шатнувся та потрапив ногою під
заднє колесо автобуса
На вул. Покровській у Водій легкового автомобіля ИЖ-412ИЭ недотримався
м. Житомирі
безпечної дистанції та швидкості руху допустив попутне
зіткнення з легковим автомобілем таксі Ніссан-Ліф,
водій якого здійснював перевезення 2 пасажирів
На вул. Бахчіванжи у Водій автобуса МАЗ-206086, на території депо № 4., не
м. Маріуполі,
поставив т/з на ручне гальмо, вийшов з нього, після чого
Донецької обл.
автобус почав самовільний рух вперед, водій спробував
зупинити рух автобуса, внаслідок чого був затиснутий зі
стоячим попереду автобусом
На вул. Соборній
Водій легкового автомобіля ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТІ не вибрав
у місті Рівному
безпечної швидкості руху, допустив наїзд на автобус
ЛАЗ-695Н, який стояв на узбіччі дороги
На пр-ті Миру,
Водій автобуса Рута-20, здійснюючи перевезення пасажирів
у місті Чернігові
за міським маршрутом № 33, розпочавши рух після
посадки/висадки пасажирів, не впевнився в безпечності
маневру, допустив наїзд на пішохода
На 213 кілометрі
Водій легкового автомобіля Фольксфаген-Гольф в наслідок
автодороги Н – 10,
розриву переднього лівого колеса, під час руху не впорався з
в межах с. Пядиківці, керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
Кіцманського р-ну.,
бокове зіткнення з автобусом марки Мерседес-БенцЧернівецької області Спринтер, водій якого здійснював перевезення 12 пасажирів
за міжобласним маршрутом Чернівці - Коломия
На 52 км. автодороги Водій вантажного автомобіля ДАФ-ФХ95.430, не впорався з
М07 «Київ - Ковель» у керуванням та здійснив наїзд на клумбу, внаслідок чого

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вин

Водій автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

26.03.2019
14:45
18

19

20

27.03.2019
08:10

27.03.2019
17:50

27.03.2019
19:50

смт Бородянка,
Київської області
На перехресті вулиць
М. Довнар –
Запольського –
вул. Дегтярівської,
у м. Києві
На проспекті Миру,
у м. Дніпрі
На перехресті
вул. Тарнавського та
Злуки,
у м. Тернополі
На вул. Київській,
в м.
Кропивницькому

21

перекинувся на бік
Водій автобуса МАЗ-203065, здійснюючи перевезення
25 пасажирів за міським маршрутом № 31, допустив наїзд на
легковий автомобіль ШЕВРОЛЕ КРУЗ, який стояв на узбіччі
дороги без водія

1 пасажир автобуса
отримав травму

1-0-1 З вини

Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення пасажирів
за міським маршрутом № 51 «Лвобережний - Островського»,
допустив наїзд на пішохода, який раптово здійснив вихід на
проїзну частину в невстановленому місці
Водій автобуса БОГДАН-А092, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 3, не врахував дорожньої
обстановки, не вибрав безпечної швидкості та дистанції руху,
допустив зіткнення з автомобілем Ніссан-Жук
На території приватної автомобільної стоянки виникла
пожежа 3-х вантажних автомобілів-газовозів, внаслідок
швидкого розповсюдження пожежі знищено 10 вантажних
автомобілів 8 легкових автомобілів, а також частково
пошкоджено 8 автомобілів, внаслідок подальших взривів
автоцистерн із скрапленим газом пошкоджено вікна 6
житлових багатоквартирних будинків та загальноосвітньої
школи № 20

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

3 працівник ДСНС
отримали травми

1-0-3 НС

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не звини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Міський електричний транспорт

1

2

20.03.2019
16:40

На вул. Іллінська
у м. Суми

21.03.2019
17:00

На перехресті вул.
Шевченка та вул.
Героїв Праці,

Під час буксирування тролейбуса водій тролейбуса КТВ-2,
недотримався безпечного інтервалу та допустив зіткнення з
легковим автомобілем ЗАЗ-VIDA, який стояв на узбіччі.
Тролейбус рухався не за маршрутом без пасажирів
Водій трамвая TАТРA-Т3 рухаючись за міським маршрутом
№ 27, допустив наїзд на пішохода, який переходив трамвайну
колію в невстановленому для цього місці.

22.03.2019
07:55

у м. Харкові
На пл..Ганнібала
у м. Херсоні

3

Під час здійснення перевезень 25 пасажирів за міським
маршрутом № 9, тролейбусом ЗиУ-10, сталося відокремлення
головки струмоприймача від штанги тролейбуса, та її падіння
на легковий автомобіль ХЮНДАЙ ТУКСОН, який рухався
позаду в попутному напрямку

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Поїзд № 6273 Тернопіль – Іване- Пусте (ДР1А №194/330)
відправився із затримкою на 1 год. 40 хв. через пізній вихід з
депо

Затримка 1 год. 40 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд № 15 Харків – Рахів (2ТЕ10М № 2608/2750 ТЧ-13
Чернівці) на 108 км ПК9 травмував стороннього чоловіка Потерпілого з травмою голови доставлено в Ясинську
районну лікарню

Затримка поїзда
склала 13 хв.

1-0-1 Аварія
(наїзд на
пішохода)

Затримок поїздів не
сталося

1-0-1 Інше

Затримка поїзда
склала 20 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Залізничний транспорт
21.03.2019
10:50
1

21.03.2019
13:30
2

21.03.2019
15:00
3

21.03.2019
19:58
4

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль.
ст. Тернопіль.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ.
перегін
Ясиня – Рахів.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка. ст.
Кропивницький.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ.
перегін Ніжин –

При виконанні робіт по розвантаженню хрестовини та рамної
рейки на стрілочному переводі № 8, під керівництвом
шляхового майстра 9-го околотку, в.о. помічника машиніста
дрезини
ДГКу
(працівник
виробничого
підрозділу
«Помічнянська дистанція колії»), переміщуючи хрестовину з
платформи, висотою 1,7 м, втратив рівновагу та впав на
узбіччя колії. Потерпілого доставлено до Кропивницької
міської лікарні №4
Машиніст поїзда № 865 Київ – Неданчичі (ЕР9т №668)
застосував екстрене гальмування на 185 км ПК2, в районі з.п.
Мигалівка, для запобігання наїзду на стороннього чоловіка,
який лежав біля колії з велосипедом (в алкогольному
сп’янінні). Чоловік не ушкоджений, лише скоєно наїзд на

22.03.2019
04:10
5

6

7

22.03.2019
10.00

22.03.2019
14.36

22.03.2019
20.39
8

22.03.2019
18.03

9

10

23.03.2019
05.28

Липовий Ріг.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон.
ст. Херсон.

велосипед. Чоловік з місця події втік.
Під час перестановки вагонів локомотивом (ЧМЕ3 №5875)
вперед, на під’їзній колії ДП «Підприємство із забезпечення
нафтопродуктами» сталося сходження локомотива першою
колісною парою за напрямком руху (колія на балансі
колієвласника)
Регіональна філія
Працівником КМЦ (Лиманського центру з вантажних та
«Донецька залізниця», комерційних операцій) на вантажному дворі було виявлено
ДН-2 Лиман,
патрони насипом (приблизно – 50 шт.), 2 димові шашки та 1
ст. Костянтинівка
граната РГД-5
Регіональна філія
Монтер СЦБ на 43 км ПК8 в полосі відводу виявив снаряди
«Одеська залізниця», часів ВВВ. Місце розташування снарядів огороджено. Рух
ДН-3 Знам’янка,
поїздів не припинявся.
роз'їзд Чабанівка
Регіональна філія
Головна колія № ІІ. Поїзд №103/104 Київ – Маріуполь (ЧС4
«Південно-Західна
№111 ТЧ-1 Київ) на 104 км смертельно травмував
залізниця», ДН-2
стороннього чоловіка. Поїзд відправився о 20:46 із затримкою
Козятин. ст.
на 7 хв.
Миронівка
Регіональна філія
Поїзд № 6546 Конотоп – Зернове (ЕР9Т №4009/4055 РПЧ-10
«Південно-Західна
Чернігів) зупинився на 623 км ПК1 (з.п. річка Сейм) в районі
залізниця», ДН-5
опори № 146 через перепал контактного проводу, з вимогою
Конотоп, перегін
допоміжного локомотива. О 18:28 зі ст. Конотоп надано
Вирівка – Мельня
допоміжний локомотив ЧМЕ3 № 5797, ТЧМ-11 Васильків. О
19:36 поїзд № 6546 повернуто на ст. Вирівка та відправлено
по непарній неправильній колії за телефонними засобами
зв’язку до ст. Мельня. Прослідував поїзд на станцію о 20:07 із
загальною затримкою на 1 год. 59 хв. На кінцеву ст. Зернове
прибув поїзд о 21:53 із затримкою на 1 год. 36 хв. Усунуто
несправність о 20:54. Парну колію перегону відкрито для руху
поїздів о 20:57.
Регіональна філія
Поїзд № 6302 Червоноград –Ковель (М62 №1361) через
«Львівська
несправність локомотива запросив допоміжний, надано 2Т116

Затримки поїздів не
сталося

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Затримки поїздів не
сталося

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримки поїздів не
сталося

1-0-0 Інше

Поїзд №103/104
затримано
на 00 год. 07 хв

1-1-0 Аварія
(наїзд)

Затримка поїзда №
6546
на 01 год. 59 хв. По
впливу затримано
поїзди: № 6547 на 01
год. 27 хв. (по
обороту), № 2145 на
01 год. 26 хв., № 3801
на 01 год.00 хв., №
896 на 49 хв., № 341
на 37 хв., № 128 на 30
хв., № 884 на 9 хв.
Затримка поїзда
№ 6302

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
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01:22
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23.03.2019
07:20

23.03.2019
11:54
13

23.03.2019
14:40
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23.03.2019
19:18
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23.03.2019
20:48

залізниця»,
ДН-1 Львів,
ст. Червоноград
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Обвідна – колійний
пост 175 км.
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, перегін
Карань - Волноваха
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Ерастівка –
П’ятихатки
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст. Ізмаїл
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін КиївДеміївський – Петро
Кривоніс
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1

№1017

складає 01 год. 31 хв.

На пульт - табло поста ЕЦ ст. Обвідна спрацювала
сигналізація сигнальної точки 3, 5/4 та 2 ділянка віддалення
Затримано поїзди:
показують хибну зайнятість. О 03.50 ШН виявлено на
1486 на 38 хв., 2802 на
перегоні Колійний Пост 175 км – Обвідна сторонніми
25 хв.
особами вскрито релейну шафу сигнальної установки 5/4 та
викрадено трансформатор ОМ1, 25КВ та 26 шт. реле.
Поїзд №6162 Маріуполь - Волноваха (ЕР2Т №048) на 1195 км
. Поїзд № 6162
ПК5
смертельно
травмував
стороннього
чоловіка.
затримано на 42 хв.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.
По впливу затримано
№3230 на 16 хв.
Поїзд №2807 (ВЛ8 №338 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол)
зупинився через відсутність напруги в контактній мережі. О
Затримано поїзди:
12.35 ТЧМ поїзда № 4240 повідомив, що між опорами № 317 і
№2807 на 2 год. 28
319 на 87 км ПК7-8 обірвано підсилюючий трос. О 13.45 хв., №6030 на 29 хв.,
несправність усунуто.
№6023 на 10 хв.
Під час маневрової роботи (ЧМЕ3 №4016 ТЧ-1 ОдесаСортувальна) на 15 км ПК1 з’єднувальної колії №102
Затримок поїздів
смертельно травмовано сторонню жінку (вік 50-60 років).
немає.
Затримок поїздів немає. Повідомлено: поліцію, швидку
допомогу
Поїзд №104/103 Київ – Маріуполь (ЧС-8 №024) на 3 км ПК3
Поїзд затримано на 27
травмував стороннього чоловіка.
хв. По впливу
затримано поїзди:
№115 на 20 хв., №11
на 20 хв.
Поїзд №17 Харків – Ужгород (ЧС-8 №021 ТЧ-1 Київ)
Загальна затримка
зупинився на колії №1 ст. Мар’янівка через несправність поїзда № 17 на 01 год.
локомотива. О 21.41 машиніст запросив допоміжний
53 хв. По впливу

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія
(наїзд)

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(наїзд)

1-0-1 Аварія
(наїзд)

1-0-0 Інцидент
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Київ, перегін Гребінка локомотив. О 21.49 зі ст. Кононівка надано допоміжний
затримано поїзди:
– Кононівка
локомотив ВЛ-80 №1454, ТЧМ-9 Березовський. Відправився №6823 на 1 год. 48 хв.
поїзд №17 з допоміжним о 22.17 з загальною затримкою на 1 (надійшов з Південної
год. 53 хв. (надійшов з Південної залізниці з затримкою на 28 зал. + 26 хв.), №711 на
хв. через спрацювання пристроїв «ПКПНГ» на перегоні 30 хв., №721 на 20 хв.
колійний пост 190 км – Солоницька о 19.20. При огляді
локомотивною бригадою виявлено в локомотиві обрив
гідродемпфера, що волочився).
23.03.2019
Регіональна філія
Поїзд №103 Маріуполь – Київ (ЧС-2 №051 ТЧ-8 Дніпро) на
23:00
«Придніпровська
216 км ПК9 смертельно травмував стороннього чоловіка в не
Поїзд №103
залізниця», ДН-1
тверезому стані, який перебігав колію. Повідомлено: поліція,
затримано 12 хв
Дніпро, ст. Іларіонове швидка допомога. Поїзд №103 затримано 12 хв
23.03.2019
Регіональна філія
Сигнальні установки №16, №5, №7 сигналізують «червоним»,
Затримано поїзди:
20:30
«Південна залізниця», №3 погасла. Причина: пошкодження кабельної муфти ПЧ9 на
№2657 на 55 хв.,
ДН-4 Полтава, перегін 158 км ПК5 сторонніми особами
№2631 на 46 хв.,
Полтава-Південна –
№4591 на 29 хв.,
Мала Перещепинська
№4590 на 15 хв.,
№6537 на 22 хв.,
№3170 на 28 хв.,
№6536 на 16 хв.,
№375 на 29 хв., №7 на
25 хв., №2186 на 17
хв.
24.03.2019
Регіональна філія
По доповіді ДСП ст. Бахмач-Київський від працівників поліції
01:35
«Південно-Західна
надійшла інформація про ймовірне травмування чоловіка при
залізниця», ДН-5
проходженні о 21.45 вантажного поїзда №2137 (ВЛ80Т
Конотоп, ст. Бахмач- № 1812). О 21.48 надійшов дзвінок у чергову частину поліції
Смертельно
Київський
від сторонньої особи про травмування на пішохідному
травмовано сторонню
переході станції. О 22.11 працівники швидкої допомоги
особу
констатували смерть стороннього чоловіка О 01.52
інформація про даний випадок була перевірена та
підтверджена по телефону в чергову частину поліції м.
Бахмач

1-1-0 Аварія
(наїзд)

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія
(наїзд)
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22:35
24

25
26

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава,
дільниця кол. п. 311
км – Супрунівка.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Озерний
– ТрипілляДніпровське
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, , ст. Спартак
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Користівка –
Олександрія
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка

Поїзд №723 Харків – Київ (HRCS2 №007) на 312 км ПК9
смертельно травмував сторонню жінку

За повідомленням чергового працівника по переїзду 44 км
виявлено, що на 43 км ПК1 невідомими особами пошкоджено
щоглу с.у. №11, унаслідок чого с.у. № 11 впала на колію з
порушенням габариту. Перегін закрито для руху поїздів. О
16.47 після відновлення габариту колії, рух поїздів відкрито
Поїзд №3418 (ВЛ80к №134) зупинився за показанням
пристрою КТСМ «Тривога 2» у 47 рух. од., 3 вісь, ліва
сторона, вагон №61507653 (Україна). Оглядом працівників
ВЧД встановлено нагрів букси. О 16.51 заявлено про
відчеплення вагона. Після відчеплення вагона поїзд №3418
відправився
Поїзд №2832 (ВЛ80к №453) на 347 км ПК6 смертельно
травмував сторонню жінку (вік 45-50 років).

На пульт-табло диспетчерського контролю ДН-2 ім.
Т.Шевченка з`явилася хибна зайнятість перегону Колійний
Пост 887 км – Колійний Пост 882 км, Колійний Пост 887 км –
Черкаси. Причина: через викрадання сторонніми особами
пристроїв СЦБ сталося спрацювання захисних автоматів
стійки ПВ-ЕЦ АП – 50
Поїзд №2342 (ВЛ11 №654/651, ТЧМ-9 Янкін) на 804 км ПК5
травмував стороннього чоловіка. Повідомлено: поліцію,
швидку допомогу. Потерпілого госпіталізовано.

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Мерефа – Покотилівка
25.03.2019
Регіональна філія
На пульт-табло ст. Обвідна 1 та 2 ділянки
25.03.2019
01:25

наближення

Затримка поїзда
склала 1 год. 30 хв.

1-1-0 Аварія
(наїзд)

По впливу затримано
поїзд №738 на 55 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда №
3418 на 2 год. 25 хв.
По впливу затримано
поїзд №750 на 6 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №2832
затримано на 27 хв.

1-1-0 Аварія
(наїзд)

Затримано поїзди:
№4841 на 44 хв.,
№6069 на 20 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано на 1
год. 03 хв .

1-0-1 Аварія
(наїзд)

Затримано поїзд

1-0-0 Втручання

01:00

«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

25.03.2019
11:12

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

27

25.03.201
14:10

28

29

25.03.2019
19:35

26.03.2019
02:05
30

31

25.03.2019

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава перегін
Кременчук – Крюківна-Дніпрі

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород ст. Ужгород
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя перегін
Комиш-Зоря – рзд.
327 км
Регіональна філія

перегону Колійний Пост 175 км – Обвідна сигналізують
№2004 на 30 хв.
хибну зайнятість. Причина: сторонніми особами розкрито
релейну шафу сигнальної установки №2/7, пошкоджено двері
релейної шафи та викрадено 38 приладів СЦБ
При формуванні складу поїзда на колії №11 Південного
парку, приймальником поїздів виявлено витікання вантажу
бензин моторний (аварійна картка - 305, номер ООН – 1203,
Витікання вантажу
клас небезпеки – 3) через тріщину котла по шву у вагоні
усунуто
№74206772 (Україна - Одеська зал., ст. відправлення –
Кагамлицька Півд. зал., ст. призначення – Березань Півд.-Зах.
зал.). Вагон відчеплено.
Поїзд №2975 (ВЛ80т №1024) зупинився на 262 км ПК1 через
несправність локомотива (немає набору позицій). О 14.31
По впливу затримано
машиніст запросив допоміжний локомотив, надано ВЛ80к
поїзди: №2619 на 1
№734 (ТЧМ-6 Дяченко). Поїзд повернуто на ст. Кременчук.
год. 30 хв., №2624 на
Після усунення несправності, відправився о 15.50 із
1 год. 26 хв., №2928
загальною затримкою на 1 год. 45 хв. Прибув на ст. Бурти о
на 1 год. 40 хв.
16.27, відправився о 16.59 із загальною затримкою на 2 год. 30
Причина з’ясовується
хв. (недотримання нормативного графіка руху +13 хв., ремонт
локомотива на станції +32 хв.).
Машиніст поїзда №6565 Сянки – Мукачево (ЕР2 №349)
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
Затримки поїзда
сторонню особу. Наїзд попередити не вдалося, травмовано
немає.
чоловіка. Потерпілого госпіталізовано
Поїзд №8501 (2ТЕ116 №152 ТЧ-17 Волноваха) зупинився на О 05.10 поїзд №8501 з
329 км ПК9 через несправність локомотива (слабий заряд
допоміжним
акумуляторної батареї) з вимогою допоміжного локомотива.
відправився з
Допомогу надано локомотивом ТЕ33АС №2004, від поїзда перегону із затримкою
№2301.
3 год. 05 хв. По
впливу затримано
поїзди: №2335 на 2
год. 33 хв
Поїзд № 4832 (ЧМЕ3 №3823 ТЧ-2 Кривий Ріг) зупинився О 02.40 поїзд № 4832

в діяльність

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(наїзд)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

23:25

27.03.2019
03:25
32

27.03.2019
04:46
33

28.03.2019
00:17
34

28.03.2019
, 05:15
35

«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг ст.
Лошкарівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, Кам’янськеПасажирське
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Троянівка

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ,
перегін Куп’янськСортувальний –
Куп’янськ-Південний
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Підгірці

через задимлення в тяговому генераторі з вимогою
допоміжного локомотива. О 01.07 допоміжний 2ТЕ116 №1370
ТЧ-2 Кривий Ріг, надано зі ст. Апостолове.
По доповіді ДСП вихідний сигнал Ч2 не відкривається на
дозволяюче показання. О 03:38 закрито дію АБ по парній
колії перегону Кам’янське-Пасажирське – ЗапоріжжяКам’янське. О 03:54 відправлено перший поїзд № 2804. О
03:55 по доповіді електромеханіка СЦБ сторонніми особами
розобладнано релейну шафу сигналу Ч2 та викрадено 11
приладів. відновлено роботу пристроїв СЦБ
Поїзд № 6394 Ковель – Сарни (Д1 №607 РПЧ-3 Здолбунів, з
тепловозом 2М62 № 174А ТЧ-7 Ковель) відправився зі ст.
Ковель о 03.45 із затримкою на 25 хв. через пізній вихід
тепловоза з депо. Прибув на ст. Троянівка о 04:46 та о 05:08
запросив допоміжний локомотив. Зі ст. Ковель надано
допоміжний локомотив 2М62 № 929/1242 ТЧ-7 Ковель,
Відправився поїзд з допоміжним локомотивом о 06:09
Поїзд №3426 (2ТЕ-116 №969Б/1092А) на 152 км ПК5
смертельно травмував стороннього чоловіка

Поїзд №790 Кропивницький – Київ (ЧС-4 №036) зупинився на
колії №1 через несправність локомотива з вимогою
допоміжного. О 05.30 зі ст. Петро Кривоніс надано
допоміжний локомотив ВЛ-80 №175. Відправився поїзд №790
о 06.00 з

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

з допоміжним
відправився із
затримкою на 3 год.
39 хв
Затримано поїзди №
2804 на 42 хв., № 38
на 14 хв., № 2006 на
13 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда
№ 6394 на 1 год. 43
хв.

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія
(наїзд)

Загальною затримка
поїзда
на 01 год. 09 хв.

1-0-0 Інцидент

О. ГОНЧАР

