Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 23.05.2019 по 30.05.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
7
0
19
Не з вини:
2
0
3
ВСЬОГО:
9
0
22
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
3
0
3
ВСЬОГО:
3
0
3
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:
17
6
7
- наїзди на сторонніх
13
6
7
осіб
- пожежі
2
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
14
0
0
ВСЬОГО:
31
6
7
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
15
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
1
0
0
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

0

0

0

16

0

0

+13

0№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

23.05.2019
16:00

На вул. Полтавський
Шлях у м. Харкові

24.05.2019
13:40

На вул. Виговського
у м. Львові

24.05.2019
16:25

У с. Щасливе
Бориспільського
району
Київської області

27.05.2019
04:20

На 103 км.
Автодороги Т-20-02
«Тернопіль-СкалатБорщів-Жванець»
біля с. Козаччина
Тернопільської
області
На 99 км автодороги

1

2

3

4

5

27.05.2019

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій вантажного автомобіля ДАФ-ХФ-105 недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом БАЗ-А079.14, р/н АХ 0517 АА, що належить
ТОВ «Укравтотранс плюс» (Харківська обл.), ліцензія серії
АЕ № 187570, термін дії не обмежений, водій якого
здійснював перевезення 23 пасажирів за міським
маршрутом № 302
Водій автобуса Богдан-09202, р/н ВС 2546 ЕВ належить
ТОВ «Міра і К» (Львівська обл.), яке має ліцензію серії
ГБ № 06619, термін дії не обмежений, здійснюючи
перевезення 23 пасажирів за міським маршрутом № 13
не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і
допустив зіткнення з легковим автомобілем ДачіяЛоган
Водій легкового автомобіля Тойота-Рав4, виїжджаючи з
другорядної дороги не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з автобусом Атаман-А09204, р/н АІ 5058 СК
належить ФОП Метелюк І.В. (Київська обл.), яке має
ліцензію серії АВ № 544899, термін дії не обмежений,
водій якого здійснював перевезення 3 пасажирів за
регулярним маршрутом Київ - Щасливе
Водій вантажного автомобіля ДАФ-105 р/н АІ 1296 НЕ,
що належить ТОВ «ТОРГРУП» (Київська обл.), яке має
ліцензію серії АЕ 573353, термін дії не обмежений,
здійснюючи перевезення вибухонебезного вантажу
(скраплений газ), не впорався з керуванням та допустив
з`їзд в кювет з подальшим перекиданням транспортного
засобу
Водій вантажного автомобіля Рено-Преміум 460 р/н ВІ

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

1 пасажир автобуса
отримав травму та був
доставлений до лікарні

1-0-1 З вини

3 пасажири легкового
автомобіля отримали

1-0-3 Не з вини

Водій вантажного
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

05:20

М-06 Київ – Чоп
Житомирської
області

27.05.2019
18:40

На перехресті
вулиць Гоголя та
Кропивницького
у м.
Кропивницькому

28.05.2019
16:40

На 349 км.
Автодороги
«Бориспіль – Дніпро
– Запоріжжя»,
Дніпропетровської
області

29.05.2019
17:57

На пр-ті Леся
Курбаса
у м. Києві

29.05.2019
16:00

На 358 км а/д КиївЧоп у с. Крилів,
Дубенського р-на,
Рівненської області

6

7

8

9

5133 СО, належить ТОВ «Стандарт оіл 1» (Полтавська
обл.), має ліцензію з необмеженим терміном дії видану
Укртрансбезпекою згідно наказу № 182 від 19.04.2016
року, не впорався з керуванням виїхав на смугу
зустрічного
руху,
де
допустив
перекидання
транспортного засобу. Після зіткнення стався витік 5
тон бітуму
Водій автобуса БАЗ-2215, р/н ВА 0387 АА, що належить
ПП «Укравтоінвест» (Кіровоградсбка обл.), має
ліцензію серії АД № 077137 термін дії не обмежений,
здійснюючи перевезення 12 пасажирів за міським
маршрутом № 5, не впорався з керуванням, виїхав за
межі проїжджої частини дороги, де допустив наїзд на
електроопору
Водій
автобуса
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-СПРІНТЕР,
р/н ВІ1318СЕ, що належить Шпаку Сергію Петровичу
(Полтавська обл.), ліцензований, наказ № 732
від 13.10.2016р., здійснюючи перевезення 16 школярів за
нерегулярним маршрутом Запоріжжя – Полтава, не
врахував дорожні обставини та допустив зіткнення з
вантажним
автомобілем
ДАФ-ФТЦФ85.410,
р/н АР1648ЕА, що належить ТОВ «Стайл –
Бізнесцентр» (Дніпропетровська обл.), ліцензований
Водій автобуса Богдан-А091, р/н АІ9572ВС, 2004 р.в., що
належить ТОВ «Кийтранс-2005» (Київська обл.), який
має ліцензію АВ 535899, термін дії необмежений, не
врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
легковим автомобілем Пежо-207
Водій
вантажного
автомобіля
МАН-ТГХ-18.440,
р/н ВС2264НС, 2011 року випуску, що належить
Селянсько-Фермерське
господарство
«КЛЕН»,
(Львівська обл.), ліцензія АВ 510471 – термін дії
необмежений, не врахував дорожню обстановку та
допустив зіткнення із автомобілем МЕРСЕДЕССПРІНТЕР, який зупинився за вантажівкою ДАФ-105,
що також зупинилася для надання переваги в русі
пішоходам на нерегульованому пішохідному переході

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

16 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-16 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій автомобіля
МЕРСЕДЕС СПРІНТЕР
отримав травми

1-0-1 З вини

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля ШЕВРОЛЕ-АВЕО, не
врахувавши дорожні обставини допустив зіткнення з
тролейбусом АКСМ-321, інв. № 1573, що належить КП
"ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ДМР
(Дніпропетровська обл.), який здійснював перевезення 5
пасажирів за маршрутом № 10
27.05.2019
На перехресті
Водій тролейбуса АКСМ-321 інвентарний № 385, що
15:00
вулиць Чорновола та належить КП «Черкасиелектротранс» (Черкаська обл.),
Шевченка
здійснюючи перевезення 25 пасажирів за міським
у м. Черкасах
маршрутом № 1 здійснив наїзд на пішохода який раптово
вийшов на проїжджу частину дороги на забороняючий
сигнал світлофора
30.05.2019 На шосе Салтівське, Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц С350 р/н
06:35
буд. 73-В,
4AR3250 виїжджаючи з прилягаючої території (двору) не
у м. Харків
надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з трамваєм Т3ВПА інв. № 4109, що належить КП «САЛТІВСЬКЕ
ТРАМВАЙНЕ ДЕПО» (Харківська обл.), водій якого
здійснював перевезення 50 пасажирів за міським
маршрутом № 8 «602 м/н – вул. Одеська»
27.05.2019
21:23
1

2

3

На перетині
вул.
Н. Січеславська та
Н.Перемоги
у м. Дніпрі

2 пасажири легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-2 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-1 Аварія

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Залізничний транспорт
23.05.2019
19:08
1

23.05.2019
19:20
2

3

24.05.2019
, 00.50

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків. ст. ХарківПасажирський.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг.
ст. Кривий Ріг.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1 Київ. ст. Київ-

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. Вибухонебезпечних
пристроїв не виявили
Під час перестановки групи із 30 вагонів локомотивом
ЧМЕ3 №1193 на колії №1А травмовано сторонню жінку.
Потерпілу з травматичною ампутацією обох ніг
госпіталізовано до міської лікарні
Отримано повідомлення щодо мінування будівель
Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
працівників евакуйовано. О 01.45 після огляду
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалів

Пасажирський.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1 Київ. ст.
Дарниця.
24.05.2019
Регіональна філія
04.55
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Мигаєве – Веселий
Кут
24.05.2019
01.30
4

5

6

24.05.2019
09.1411.15

24.05.2019
09.35
7

24.05.2019
11.05
8

9

24.05.2019
16:00

25.05.2019
10:52
10

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, роз’їзд
Полівський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, перегін
Плиски – Крути
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, ст.
Дарниця
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Сортувальна
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Мукачево

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

Поїзд №4852 (ЧМЕ3 №4209 ТЧ - 2 Подільськ) зупинився
на 1408 км ПК9 через несправність компресору тепловозу,
з вимогою допоміжного локомотива. Зі ст. Іванівка надано
допоміжний локомотив 2ЕЛ5 №010, від поїзда №3101.

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

О 07.05 поїзд №4852 з
допоміжним відправився
із затримкою на 2 год. 10
хв. По впливу затримано
поїзди: №2106 на 2 год 13
хв., № 6253 на 15 хв.,
№764 на 13 хв.

1-0-0 Інцидент

Виявлено крадіжку двох контррейок на стрілочному
переводі №2 та однієї контррейки на стрілочному переводі
Затримано поїзд №2316 на
№8, рух по переводах припинено.
1 год. 44 хв.
Поїзд №883 Зернове – Київ-Волинський (ЕР9М №542)
зупинився через обрив контактного проводу на 703 км ПК2
в місці приєднання затискача КС-053, опора №385.
Під час слідування по першій ходовій колії на ділянці між
світлофорами М415 та М729 сталося зіткнення
маневрового локомотива (ЧМЕ3т №6370, ТЧМ-9
Тараканов) з колієвимірювачем ПС211 №19915123 при
локомотиві ВЛ40 №1488/1 (ТЧМ-11 Чечьоткін).
у північному парку в районі пішохідного мосту, на відкосі
виїмки біля колії №6, виявлено бойову гранату.
Поїзд №235 Київ – Ужгород (ЧС-7 №183) під час прибуття
на колію №1 смертельно травмував стороннього чоловіка
(віком до 30 років).

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди: №883
на 1 год. 46 хв., №6451 на
36 хв., №2109 на 3 год. 29
хв., №2130 на 36 хв

1-0-0 Інцидент

Затримок поїздів немає

1-0-0 Аварія

Рух по коліям заборонено

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №235 затримано на
1 год. 04 хв.

1-1-0 Аварія

25.05.2019
12:21
11

12

25.05.2019
Регіональна філія
19:40
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Чорноморськ-Порт

25.05.2019
21:05
13

15

16

17

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-1
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Павлоград-1

Поїзд №8501 (ВЛ82М №055) на 42 км ПК6 травмував
стороннього чоловіка. Потерпілого госпіталізовано.

Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії
маневровим мотовозом ММТ-3 стався вихід групи з 15
завантажених вагонів за межу під’їзної колії з подальшим
сходженням на скидальній стрілці №1 двох вагонів: усіма
колісними парами з перекиданням на бік, двома колісними
парами першого візка
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 21.30 роботу
вокзалу відновлено

На пульт-табло ДСП лампочка напрямку ЧКО сигналізує
зеленим мигаючим вогнем, перегін Павлоград-1 –
Павлоград-2
показує
хибну
зайнятість,
переїзна
сигналізація працює справно. Оглядом виявлено на 106 км
ПК7 перегону Павлоград-1 – Павлоград-2 сторонніми
особами відкопано та перерубано з обох сторін 15 м
кабелю ТПП 20х2.
26.05.2019
Регіональна філія
Поїзд №1745 (ВЛ80т № 1482) через нагрів моторно00:50
«Одеська залізниця», осьового підшипника локомотива замовив допоміжний.
ДН-3 Знам’янка, ст.
Мартинівська
26.05.2019
Регіональна філія
Поїздом №776 Київ – Харків (ЧС8 №010) на 816 км ПК2
01:11
«Південно-Західна смертельно травмовано стороннього чоловіка
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Бровари – Бобрик
26.05.2019
Регіональна філія
Поїзд №2031 (2ТЕ116 №1616 ТЧ-7 Коростень) зупинився
04:53
«Південно-Західна через виникнення пожежі у секції «А» локомотива з
залізниця», ДН-4
вимогою допоміжного. Надано допоміжний локомотив
Коростень, ст.
2ТЕ116 №514 ТЧ-7 Коростень. О 06.30 пожежу ліквідовано
Єльськ (Білорусь)
пожежним
автомобілем
Республіки
Білорусь.
25.05.2019
17:05

14

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, перегін
Огульці – Ков’яги

Поїзд №8501 затримано
на 2 год. 15 хв. По впливу
затримано поїзди: №723
на 05 хв., №2691 на 07 хв.,
№2145 на 05 хв., №2191
на 03 хв.

1-0-1 Аварія

Схід 2 вагонів з колії

1-0-0 Аварія

Вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено.
Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди: №1461
на 1 год. 29 хв., 1463 на 1
год. 22 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда склала
більше 2 годин

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано на 27 хв.

1-0-1 Аварія

Затримка поїзда на 3 год.
24 хв.

1-0-0 Аварія
(пожежа)

26.05.2019
13:37
18

26.05.2019
13:48
19

26.05.2019
15:36
20

26.05.2019
21:20
21

22

27.05.2019
01:51

26.05.2019
03:22
23

27.05.2019
03:16
24

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Гусарка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Первомайськ-на-Бузі
- Кінецьпіль
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Згода –
Новоданилівка
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Ромни – Засулля
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Долинська
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Карапчів –
Межиріччя
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Волочиськ

Постраждалих немає. 07.10-08.05 робота комісії по
розслідуванню
Поїзд №2722 (ТЕ33АС № 2026) допустив проїзд
забороненого сигналу «Ч2» з наступним розрізом
пошерстного стрілочного переводу №9.
Поїзд №2431 (2ЕЛ5 №005) на 135 км ПК2 смертельно
травмував стороннього чоловіка

Поїзд №6313 Долинська – Миколаїв-Вантажний зупинився
на 94 км ПК8 через несправність складу з вимогою
допоміжного. О 16.17 зі ст. Казанка надано допоміжній
локомотив 2ТЕ116 №706.. О 16.51 поїзд №6313
відправився із загальною затримкою
Поїзд №6546 Ромни – Ромодан (ДР1А №297/272, РПЧМ-2
Іванченко) на 83 км ПК8-9 здійснив наїзд на сторонні
предмети (каміння) накладені на колію.
Поїзд №6317 Долинська – Миколаїв-Вантажний (2ТЕ10УТ
№0066 ТЧ-8 Миколаїв) через несправність локомотива
запросив допоміжний. Після заміни локомотива на
2ТЕ10УТ №0031/0033, відправився поїзд №6317 о 04.40
Під час руху поїзда №3829 (ЧМЕ3Т №6447) на
нерегульованому переїзді 8 км ПК5 (без чергового
працівника, обладнаний дорожніми знаками) допущено
зіткнення з легковим автомобілем «Land Rover»

Затримані поїзди: №2722,
№6857

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія

Поїзд № 6313 затримано
на 1 год. 56 хв. По впливу
затримано поїзди: №2272
на 1 год. 18 хв., №2277 на
50 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримки поїзда немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда склала
2 год. 49 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда №3829
склала 2 год. 40 хв

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Під час стоянки електропоїзда ЕР9М №555 (приписки
По впливу на ст.
РПЧ-8 Фастів, ТЧМ Троян ТЧ-5 Гречани, 6 вагонів, під Підволочиськ затримано
поїзд №6332 Волочиськ – Хмельницький відправленням о поїзди: №70 на 1 год. 10
06.11) у відстої на колії №4 сталася пожежа в головному
хв., №250 на 42 хв.,
вагоні №55509. Повідомлено ДСНС. О 04.08 розпочато №6202 на 30 хв., №109 на
тушіння пожежі. О 04.30 пожежу ліквідовано силами двох 39 хв., №11 на 33 хв., №41

1-0-0 Аварія
(пожежа)

пожежних
27.05.2019
08.36
25
27.05.2019
11:02
26

27.05.2019
17.22
27

27.05.2019
19.52
28

27.05.2019
16.39 –
19.53

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Судова
Вишня
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, ст.
Помічна
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Гнівань – Браїлів

З повідомлення працівника ПЧ-1 на земельному полотні 52
км ПК2 виявлено пакет із предметом схожим на
гранатомет. Місце огороджено.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Проводиться евакуація пасажирів та працівників.

Поїзд №2875 (2ТЕ116 №791 ТЧ-12 Гребінка, ТЧМ-5
Мовчан) прибув із загальною затримкою на 3 год. 16 хв.
через недотримання нормативного графіку руху на
дільниці Софіївка – Помічна.
По парній колії встановлено рух поїздів за телефонними
засобами зв’язку, через неможливість зміни напрямку руху
(непарна колія закрита для руху згідно наказу №1139 від
24.05.2019 – реконструкція стрілочного переводу №65 ст.
Гнівань).

29

30

27.05.2019
21.34

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін

Поїзд №143 Київ – Івано-Франківськ (ЧС4 №019) на 930 км
ПК9. Поїзд затримано на 24 хв

на 28 хв., №6201 на 32 хв.

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Причина: нагрів води у
дизелі локомотива

1-0-0 Інцидент

По впливу затримано
поїзди: №867 на 2 год. 44
хв., №138 на 1 год. 57 хв.,
№249 на 1 год. 46 хв.,
№747 на 1 год. 39 хв.,
№248 на 1 год. 33 хв.,
№6307 на 1 год. 21 хв.,
№6309 на 1 год. 05 хв.,
№6308 на 1 год. 05 хв.,
№772 на 57 хв., №357 на
55 хв., №763 на 48 хв.,
№201 на 40 хв., №769 на
33 хв., №145 на 6 хв

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмував
стороннього чоловіка

1-1-0 Аварія

Фастів – Кожанка
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32

33

34

35

36

27.05.2019
Регіональна філія
23.10
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Підгородна –
Бандурка
28.05.2019
Регіональна філія
02.24
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Нікополь –
Марганець

На пульт-табло чергового по ст. Бандурка ділянка
наближення №2 та ділянка віддалення №2 сигналізують
хибну зайнятість. Оглядом виявлено – сторонніми особами
викрадено прилади СЦБ: ПЧ 50/25 – 4 шт.

По впливу затримано
поїзди: №2403 на 34 хв.,
№8252 на 23 хв., №119 на
22 хв, №120 на 25 хв.,
№2454 на 22 хв.

На пульт-табло диспетчерського контролю сигналізує
несправжня зайнятість перегону в парному напрямку,
сигнальна установка №4 – червоним. О 03.48 на б/п 105 км
– б/п 110 км з’явилась несправжня зайнятість першої Затримано поїзди: №141
ділянки наближення по непарній колії, відсутній контроль на 32 хв., №6490 на 19 хв.,
по системі МСДЦ «КАСКАД» другої ділянки наближення, №2605 на 25 хв., №72 на
сигнальна установка №7 згасла. Оглядом виявлено:
18 хв., №6492 на 15 хв.
сторонніми особами разобладнано релейні шафи с.у. №4 та
с.у. №7 та викрадено трансформатори РОБС 3А – 2 шт.,
ПОБС 3А – 4 шт., СОБС 2А – 2 шт., пошкоджено монтаж.
28.05.201
Регіональна філія
Поїзд №1747 (ВЛ80с №2406 ТЧ-2 Подільськ) зупинився
04.22
«Одеська залізниця», через наявність стороннього шуму в районі ТЕД №1 секції
ДН-3 Знам’янка, ст. №1. Оглядом виявлено сповзання малої шестерні ТЕД №1
Поїзд затримано більше
Мартинівська
та пошкодження кожуха зубчатої передачі. Пробіги
двох годин
електровоза: побуд. 01.09.1990 3212051 км, КР-2 20.10.2010
853706 км, ПР-3 17.03.2017 275636 км, ПР-1 01.03.2019
11379 км, ТО-2 – 26.05.2019 о 03.00 в ТЧ-7 Знам’янка.
28.05.2019
Регіональна філія
Поїзд № 6916 Мелітополь – Запоріжжя-2 (ЕР1 № 126,
10:59
«Придніпровська
РПЧМ-3 Юшко) зупинився на переїзді 1174 км парної Поїзд № 6916 затримано
залізниця», ДН-3
горловини станції через коротке замикання підвагонного на 1 год. 38 хв. По впливу
Запоріжжя, ст.
обладнання у 4 з голови поїзда вагоні № 58704 з перепалом
затримано поїзд № 6511
Пришиб.
контактного проводу. Знято напругу по ст. Пришиб о 11:20,
на 55 хв.
о 12:16 напругу подано.
28.05.2019
Регіональна філія
Поїздом № 750 Івано-Франківськ – Київ (ЧС8 №011, ТЧМ16:48
«Південно-Західна 1 Колесник) на другій головній колії смертельно Поїзд № 750 затримано на
залізниця», ДН-1
травмовано стороннього чоловіка
10 хв.
Київ, ст. Немішаєве.
24.05.2019
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу. Затримано поїзди: №141
16:57
«Одеська залізниця», Пасажирів та працівників евакуйовано. роботу вокзалу на 20 хв., №6406 на 36 хв.,
ДН-1 Одеса. ст.
відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не виявлено.
№6258 на 31 хв., №6310
Одеса-Головна.
на 4 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
1-0-0 Втручання
в діяльність

28.05.2019
23:29
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28.05.2019
21:03
38

29.05.2019
01:36
38

39

29.05.2019
10:10

29.05.2019
11:15

40

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Ларга – Кам’янецьПодільський.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Воскобійня –
Кам’янськеПасажирське.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Красносілка – НоваБорова.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Славське.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон.,
ділянка Блакитне –
Біла Криниця.

Поїзд № 118 Чернівці – Київ (2М62у №187б/188б, ТЧМ-5
Миронов) зупинився на 246 км ПК3 через перекриття колії
групою людей (23 особи), які сиділи на колії. Після
втручання працівників поліції поїзд відправився о 23:43.

1-0-0 Втручання
в діяльність
Затримано поїзд № 118 на
17 хв.

Поїзд № 2050 (ДЕ №29 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) зупинився на 153
км ПК2 через іскріння в районі колісної пари з лівого боку Затримано поїзди: № 2050
локомотива, яке помітив черговий працівник переїзду на на 2 год., № 2819 на 1 год.
146 км. Затримка поїзда №2050 складає більше 2 год. По 20 хв., № 6044 на 1 год. 02
впливу затримано поїзди: №2819 на 1 год. 20 хв., №6044 на хв., № 734 на 33 хв., № 69
1 год. 02 хв., №734 на 33 хв., №69 на 16 хв.
на 16 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд № 141 Львів – Бахмут (М62 № 962б) на 32 км ПК4
смертельно травмував стороннього чоловіка

Поїзд №8201 (2М62
стороннього чоловіка

№343)

смертельно

Затримано поїзд № 141 на
20 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд № 8201 затримано
на 1 год. 40 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд № 2505 затримано
на 4 год. 07 хв.

1-0-0 Інцидент

травмував

Поїзд № 2505 (ТЕ33АС №2003/2004 ТЧ-3 Мелітополь, 6989
т, 308 осей) зупинився на вхідних стрілках роз'їзду
Новодмитрівський
через
мимовільне
спрацювання
автогальм. При огляді поїзда помічником машиніста
виявлено злам чавунного штуцера кінцевого крану
несправність запору люка, елементів важільної передачі).
Зі ст. Біла Криниця для усунення несправності
автотранспортом виїхав ОВР. Після встановлення
обвідного шлангу поїзд відправлено о 12:59. При
подальшому слідуванні по перегону Новодмитрівський –
Біла Криниця поїзд зупинився о 13:15 на 415 км ПК5 через
мимовільне спрацювання автогальм. Через неможливість
зрушення та подальшого слідування внаслідок наявності
підйому 9‰, ТЧМ запросив допоміжний локомотив. О
13:30 зі ст. Лепетиха надано допоміжний локомотив

29.05.2019
14:46
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29.05.2019
15:26

29.05.2019
16:10
43

29.05.2019
17:23
44

29.05.2019
18:40
45

29.05.2019
18:48
46

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка., ст.
Вінниця.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Львів.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Ужгород.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, перегін
Березовиця-Острів –
Тернопіль.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Щирець – ГлиннаНаварія.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-1.

2ТЕ10М № 2606А/3448А. Відправився поїзд о 14:15. При
огляді поїзда по ст. Біла Криниця працівниками несправність кінцевого крану, виявлено втрата повітря у
місці з'єднання нетипової підвідної трубки (без
роз’єднувального крану) з трійником. Після усунення
несправностей, відправився поїзд № 2505 о 15:38.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 15:55 після
огляду вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу
вокзалу відновлено.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі головного
вокзалу. Пасажирів та працівників евакуйовано. О 16:27
після огляду вибухонебезпечних пристроїв не виявлено,
роботу вокзалу відновлено.
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№ 4687 на під’їзній колії «Бетон Груп» № 50А травмовано
стороннього чоловіка, віком близько 30-35 років.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Потерпілого з
травматичною ампутацією правої ноги (нижче коліна)
госпіталізовано до районної лікарні м. Ужгород.
Поїзд № 6274 Заліщики – Тернопіль (ДР1-А №216/199,
РПЧМ-2 Левицький) на 3 км ПК9 травмував стороннього
чоловіка.

Поїзд № 3008 (ВЛ11 №057) на 1500 км ПК4 травмував
стороннього чоловіка. Потерпілого госпіталізовано до
районної лікарні м. Пустомити.

При виконанні маневрової роботи локомотив ЧМЕ3т
№ 5529 (ТЧ-3 Мелітополь) з 25 порожніми вагонами та 1
вагон навантаженим, локомотивом вперед, при виїзді з
колії № 10 вантажного парку рухаючись у напрямку
сигналу М102 по готовому маршруту за стрілочним

Затримок поїздів немає.

Затримок поїздів немає.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Затримок поїздів немає.

1-0-1 Аварія

Поїзд № 6274 затримано
на 20 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд № 3008 затримано
на 1год. 00 хв. По впливу
затримано поїзд № 6012
на 12 хв.

1-0-1 Аварія

Затримки поїздів немає.

1-0-0 Аварія
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переводом № 122 по проходу 3 метрів сталося сходження
локомотива першою колісною парою. О 19:18 надано наказ
№ 118 ДН-3 Соколов на виїзд АПК ВП-7 ст. Запоріжжя-2.
29.05.2019, ст. Запоріжжя-1. О 21:28 локомотив
встановлено на рейки.
Машиніст поїзда № 3502 (ВЛ8 №905) повідомив, що на 2
колії 192 км ПК2 лежить труп, перерізаний навпіл.
Затримок поїздів немає.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Затримки поїздів немає.

О. Гончар

1-0-1 Аварія

