Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 25.07.2019 по 01.08.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
7
Не з вини:
4
0
6
ВСЬОГО:
6
0
13
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
2
0
0
ВСЬОГО:
2
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
Не ліцензований
Інше
ВСЬОГО:
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
18
10
2
- наїзди на сторонніх
12
10
2
осіб
- пожежі
2
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
4
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
16
0
0
ВСЬОГО:
34
10
2
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
8
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
2
1
1
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

№

1

2

Дата і час
скоєння
подій
25.07.2019
11:10

25.07.2019
13:45

25.07.2019
14:30
3

4

26.07.2019
08:30
27.07.2019
19:50

5

31.07.2019
08:39
6

1

26.07.2019

Місце скоєння
подій

0

0

0

10

1

1

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса Рута-20, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 1 не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2107
На перехресті
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107, здійснюючи маневр
вулиць Київської та розвороту, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
Князів Островських автобусом Рута-25, водій якого здійснював перевезення 10
у м. Житомирі
пасажирів за міським маршрутом № 44
На вулиці
Водій автобуса БАЗ-079.54, здійснюючи перевезення 12
Центральної у
пасажирів за міським маршрутом «Віжниця – Чернівці»,
с.м.т. Лужани
допустив наїзд на пішохода який перетинав проїжджу
Чернівецької
частину дороги по пішохідному переходу
області
На проспекті Миру Під
час
руху
автобуса
Мерседес-Бенц-311-СДІ,
у м. Миколаєві
водій якого здійснював перевезення 5 пасажирів за міським
маршрутом № 88, відбулося падіння пасажира
На Київському
Водій легкового автомобіля Рено-Кенго недотримався
шосе,
безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з
у м. Житомирі
автобусом ЙОУІ-ZGT6831DH, водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за міжміським маршрутом
«Ємільчено – Київ»
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21063, виконуючи маневр
На вул.
лівого повороту не надав переваги у русі та допустив
Ковельській у м.
зіткнення з автобусом Богдан-А-20110, водій якого
Луцьку,
здійснював перевезення 30 пасажирів за приміським
Волиньської обл.
внутрішньообласним маршрутом «Луцьк –Топільне ч/з
Рожище»
Міський електричний транспорт
На проспекті
Водій вантажного автомобіля ЗиЛ-5301 недотримався
На вулиці
Петропавлівської у
м. Сумах

Наслідки подій
Водій та 2 пасажира
легкового автомобіля, ще
3 пасажирів автобуса
отримали травми
Водій легкового
автомобіля отримав
травми

Попередня
причина пригоди
1-0-6 З вини

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Пасажир отримав травму

1-0-1 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Водій легкового
автомобіля та 2 його
пасажири отримали
травми

1-0-3 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

08:50

26.07.2019
14:10
2

25.07.2019
15:16
1

25.07.2019
17:30

2

25.07.2019
22:37

3

4

26.07.2019
00:45

Курському у м.
Сумах

безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
тролейбусом
ЮМЗ-Т-9,
водій
якого
здійснював
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 13
На вулиці Свистуна Водій вантажного автомобіля ГАЗ-330202 не дотримався
Постраждалі відсутні
у м. Харкові
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
тролейбусом ЛАЗ-Е301Д1, інвентарний № 3215, що
належить КП «Тролейбусне депо № 3» (Харківська обл.),
водій якого рухався без пасажирів в депо
Залізничний транспорт
Регіональна філія Поїздом №4302 (ВЛ82М №087) смертельно травмований
«Південна
підліток
залізниця», ДН-5
Поїзд затримано більше 3
Куп’янськ, ст.
годин
ШевченковеПівденне
Регіональна філія Під час руху поїзда №3616 (ВЛ-8 №1269) на під’їзній колії
«Придніпровська ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» сталося сходження 5
залізниця», ДН-2
вагонів. О 19.31 надано наказ на виїзд відновного поїзда
Кривий Ріг, перегін ст. Кривий Ріг-Головний
Сходження 5 вагонів.
пост примикання
Постраждалі відсутні
10 км – СхідноПрийомовідправна
ПАТ «АрселорМітт
ал Кривий Ріг,»
Регіональна філія Поїзд №2852 (ВЛ80к №122 ТЧ-3 Козятин, Знам’янка, 4794
«Одеська
т, 208 осей) зупинився на 122 км ПК9 через несправність
залізниця», ДН-2
електровоза (спрацювання РЗ з відключенням ГВ відомої Відправився поїзд №2852
ім. Т. Шевченка,
секції №2, відключені тягові електродвигуни №5 та №6) з о 01.20 із затримкою на 2
перегін Таганча – вимогою допоміжного локомотива. О 22.38 на 120 км ПК9
год. 54 хв. По впливу
Сотники
зупинився поїзд №1474 (ВЛ80т №1437 ТЧ-7 Знам’янка, затримано поїзди: №1474
ТЧМ-7 Токар, 1396 т, 240 осей) який слідував позаду. О на 2 год. 58 хв., №280 на
23.15 на колію №3 ст. Таганча осаджено поїзд №1474, в 32 хв., №38 на 29 хв., №76
00.24 на колію №4 осаджено поїзд №2852. Електровоз на 26 хв., №122 на 14 хв.,
ВЛ80т №1437 від поїзда №1474 надано під склад поїзда
№133 на 10 хв.
№2852, електровоз ВЛ80к №122 від поїзда №2852 надано
під поїзд №1474
Регіональна філія Чергова по станції повідомила про відключення живлення Затримано поїзди: №7 на 1
«Південно-Західна 1 і 2 фідерів та задимлення в електрощитовій релейного год. 57 хв., №17 на 1 год.

1-0-0 Не з вини

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія
(схід вагонів)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Івачкове

26.07.2019
08:32
5

6

26.07.2019
10:18

26.07.2019
12:40
7

26.07.2019
12:40
8

9

26.07.2019
13:10

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Ліщинівка – Нові
Санжари
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Чернігів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, вокзальний
комплекс Караваєві
Дачі
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Дарниця

приміщення будівлі станції під час грози, внаслідок чого
«пульт-табло» втратив контроль. Повідомлено ДСНС. Рух
поїздів на перегонах Здолбунів – Івачкове – Остріг, по
парній та непарній колії здійснюються за телефонними
засобами зв’язку. О 01.50 прибула пожежна машина АЦ-60
ДПРЧ-18 м. Здолбунів, на момент прибуття відкритого
вогню не виявлено. Після проникнення пожежниками в
приміщення щитової підтверджено факт задимлення. О
02.10 відключено живлення поста ЕЦ, стрілочні переводи
№1/3, №2/4, №6, №11 взято на закладку та навісний замок.
Рух поїздів за сигналами АБ по парній та непарній колії
встановлено о 03.30 на перегоні Остріг – Івачкове та 03.34
на перегоні Івачкове – Здолбунів
Поїзд №128 Ковель – Харків (ВЛ80т №1061) зупинився на
179 км ПК10 через пошкодження двох струмоприймачів та
падіння контактного проводу на вагони. Ведуться роботи
працівниками ЕЧ по відновленню габариту контактної
мережі
Поїзд №6304 Чернігів – Ніжин (ЕР9т №703) відправився із
запізненням на 1 год. 58 хв. через пізній вихід з депо
Отримано повідомлення щодо мінування
Центрального та Південного вокзалів.

Отримано повідомлення
вокзального комплексу.

щодо

мінування

53 хв., №29 на 1 год. 24
хв., №1667 на 1 год. 24
хв., №1472 на 1 год. 01
хв., №92 на 55 хв., №244
на 48 хв.

Затримка поїзда №128
складає більше 1 год

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда
на 01 год. 58 хв.

1-0-0 Інцидент

Пасажирів та працівників
евакуйовано

1-0-0 Втручання
в діяльність

будівель

будівлі

1-0-0 Втручання
в діяльність
Пасажирів та працівників
евакуйовано

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників
евакуйовано

1-0-0 Втручання
в діяльність

10

26.07.2019
15:25

26.07.2019
18:04
11

26.07.2019
22:56
12

27.07.2019
04:55
13

27.07.2019
08:05
14

27.07.2019
10:08
15

16

27.07.2019
14:01

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Бахмут
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка, ст.
Городище
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Федорівка –
Світлодолинське
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін КиївВолинський – КиївПасажирський
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів,
одноколійний
перегін Калинів –
Рудки
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Рудки – Калинів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3

Поїзд №3528 (ВЛ8 №727) смертельно травмував сторонню
особу

Затримки поїзда немає

Поїзд №12 Київ – Новоолексіївка (ЧС8 №077) зупинився за
показанням пристрою КТСМ «Тривога-1» у 2 рух. од., 2
Затримка поїзда № 12 на
вісь, ліва та права сторони (нагрів букси в електровозі).
01 год. 18 хв. По впливу
Оглядом ТЧМ заявлено відчеплення локомотива.
затримано поїзд №1476 на
Локомотив відчеплено, від поїзда №1476 надано локомотив
1 год. 12 хв.
ВЛ80Т №1404. О 19.12 поїзд №12 відправився із загальною
затримкою на 1 год. 18 хв.
З повідомлення машиніста поїзда №2268 – сигнальні
установки №8, №11 сигналізують червоним. Причина:
По впливу затримано
сторонніми особами розобладнано релейну шафу поїзди: №2268 на 47 хв.,
сигнальної установки №11 та викрадено 10 приладів СЦБ. №83 на 40 хв., №472 на 11
Повідомлено: поліцію, ВОХР.
хв.
Поїзд №6880 Київ – Яготин (ЕР9м №526) на 6 км ПК7
травмував сторонню дівчину, віком 20 років. Повідомлено:
швидку допомогу, поліцію. Потерпілу госпіталізовано
Поїзд затримано на 00 год.
30 хв
На регульованому переїзді 47 км ПК6 (без чергового
працівника),
при
справно
працюючій
переїзній
сигналізації, сталося зіткнення поїзда № 6018 Сянки –
Львів (ЕР2 №1340, у складі 8 вагонів) з автомобілем марки
Опель-Астра, водій якого виїхав на переїзд з правого боку
за напрямком руху поїзда
Поїзду №6019 Львів – Сянки на переїзді 47 км ПК6
перекрито рух сторонніми особами (місцеві мешканці).
Повідомлено: поліцію
Поїзд №69 Маріуполь – Львів (ВЛ40у №1457-1 ТЧ-1
Львів) зупинився на 1257 км ПК3 через спрацювання
автогальм. Оглядом складу виявлено роз’єднання

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

Внаслідок зіткнення
смертельно травмовано
водія, пасажирку
госпіталізовано.

1-1-1 ДТП на
залізничному
переїзді

Затримка поїзда склала 51
хв. По впливу затримано
поїзд №6021 на 23 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда №69
складає більше 2 годин

1-0-0 Інцидент

Жмеринка, перегін
Наркевичі –
Війтівці

27.07.2019
14:30
17

18

27.07.2019
17.30

27.07.2019
21:34
19

27.07.2019
21:18
20

27.07.2019
23:20
21

22

28.07.2019
05:38

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
ст. Калуш
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Бахмут
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Фастів-1
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Деражня –
Комарівці
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївДніпровський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін

гальмівних рукавів між 2 і 3 вагонами з голови поїзда,
пошкодження трубок відведення на повітророзподільниках
у вагонах №13 – 04822243 (2 з голови) та №14 – 04826822
(1 з голови) через обрив та падіння на колію кришки
моторно-осьового підшипника в локомотиві
ВЛ40у
№1457-1. О 14.15 машиніст запросив допоміжний
локомотив. О 14.47 відправився самостійно до ст. Війтівці.
О 15.35 поїзд прибув із затримкою на 1 год. 31 хв. О 15.12
зі ст. Гречани надано допоміжний локомотив ВЛ80 №135
Під час забирання 4/0 напіввагонів (вантаж – пісок)
локомотивом власника ТГМ-40 №0617 на під’їзній колії
ТОВ «Балтік Групп» сталося сходження останнього за
напрямком руху вагона №60401031 (філія «ДВРЗ»), усіма
колісними парами
Поїзд №6076 Курдюмівка - Лиман (ЕР2 №1335, РПЧМ-3
Приходько) на 484 км ПК8 смертельно травмував
сторонню жінку
Поїзд №2912 (ВЛ80к №106) на 924 км смертельного
травмував сторонню особу

Сходження 1 вагона з
колії

1-0-0 Аварія
сходження
вагона

Затримка поїзда склала 33
хв.

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда №1912
склала 39 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №110 Львів – Херсон (ВЛ40У №1378-1) зупинився
на 1187 км ПК7 через несправність локомотива з вимогою Загальна затримка поїзда
допоміжного локомотива. О 22.59 локомотивом ВЛ80т № 110 на 02 год. 34 хв. По
№1394 (ТЧМ-4 Андрюхін) поїзд №110 стягнули з перегону
впливу затримано поїзд
на ст. Деражня.
№6358 на 24 хв
На колії №7 виявлено пожежу у вагоні №58027797
(Україна, неробочий парк), який знаходився на відстої з
2016 року. Задіяно 2 автомобілі АЦ-40 ДПРЧ-16 м. Київ.
Пошкоджено
внутрішню
обшиву
кузова
вагона
(пінопласт), підлогу. О 00.03 пожежу ліквідовано.
Поїзд №6332 Гайворон – Вінниця (ЧМЕ3 №7368)
зупинився на 35 км ПК9 через несправність локомотива. О
05.50 машиніст запросив допоміжний локомотив.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
Пожежа

О 06.52 поїзд №6332 з
допоміжним відправився
із загальною затримкою
на 1 год. 23 хв

1-0-0 Інцидент

Немирів – Вінниця
28.07.2019
07:45
23

28.07.2019
13:40
24

28.07.2019
15:20
25

28.07.2019
21:02
26

29.07.2019
03:18
27

28

29

29.07.2019
05:36

29.07.2019
08:00

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Блок-пост 93 км –
Нікополь
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Олександрія
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Кольчино
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-4
Херсон, ст. Казанка

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Письменна –
Роздори
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст. Вигода
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1

Виявив крадіжку 4 стикових накладок, 12 стикових болтів в
зборі. Перегін закрито для руху поїздів до 08.38.

Поїзд №4701 (ВЛ60пк №1513) під час прибуття на станцію
ТЧМ доповів, що на 4 колії знаходиться перерізане на дві
частини тіло невідомого чоловіка. Повідомлено: поліція,
швидка допомога
Електропоїзд №6187 Стрий — Мукачево (ЕР2м №324) при
заїзді на колію №4 стався злам струмоприймача.

З повідомлення машиніста поїзда №2278 (ТЕ33АС №2024),
що відправлявся з 1 колії, на 2 колії, знаходиться тіло
стороннього чоловіка без ознак життя зі слідами
травмування рухомим складом. Повідомлено: НОР-3,
швидку допомогу, поліцію. перебував у стані алкогольного
сп’яніння, пролазив під вагонами під час відправлення
поїзда №2285.
З повідомлення ДСП ст. Роздори показує хибну зайнятість
перегін, с.у. №3, №1 сигналізують червоним. О 03.40 ПДБ
виявив на 257 км ПК6 сторонніми особами розобладнано
РШ с.у. №1
Поїзд №105 Київ – Одеса (ЧС4 №017 ТЧ-1 Київ) на 1476
км ПК8 смертельно травмував стороннього чоловіка, який
раптово вийшов на колію, на звукові сигнали не реагував.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу
Поїзд №3402 (ВЛ80К №673) на 6 км ПК2 смертельно
травмував стороннього чоловіка.

Затримано поїзди: №8552
на 45 хв., №2702 на 30 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримки поїздів немає

1-1-0 Аварія

Поїзд затримано на 1 год.
34 хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія

Затримано поїзди: №2801
на 53 хв., №3001 на 56 хв

1-0-0 Інцидент

Відправився поїзд о 15.50
із затримкою на 14 хв. По
впливу затримано поїзд
№6251 на 7 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд затримано на 14 хв

1-1-0 Аварія

29.07.2019
20:21
30

29.07.2019
23:10
31

30.07.2019
10:35
32

30.07.2019
17:20
33

30.07.2019
19:03
34

35

31.07.2019
04:32

Київ, перегін
Борщагівка –
Почайна
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-3 Жмеринка,
перегін Сосонка –
Вінниця.
Регіональна філія
«Львівська залізниц
я», ДН-3 Рівне,
перегін Переспа –
Голоби.
Регіональна філія
«Одеська залізниця
» ДН-3 Знам’янка,
ст. Трикратне.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-1 Київ, перегін
Березань –
Баришівка.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-3 Жмеринка,
перегін Балин –
Дунаївці.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,

Поїзд №1903 (ВЛ80к №125) на 1067 км смертельно
травмував невідомого чоловіка, який кинувся під поїзд.
(застосував екстрене гальмування - попередив наїзд на
жінку похилого віку, яка знаходилась біля тіла мертвого
чоловіка)
Поїзд №1523 (ВЛ80 №1384) на 334 км ПК7 смертельно
травмував невідомого чоловіка, який стояв у полосі відводу
і кинувся під поїзд.

Поїзд № 1903 затримано
на18 хв. По впливу
затримано поїзди: №6311
на 9 хв., №145 на 9 хв.

1-1-0 Аварія

Затримано поїзди: №1523
на 1 год. 52 хв., №3048 на
1 год. 02 хв.

1-1-0 Аварія

На пульт-табло ДСП перегін Трикратне – Олександрівка Затримано поїзди: №1931
сигналізує хибну зайнятість. За допомогою допоміжного на 1 год. 18 хв., №1908 на
режиму схема не розвертається. Причина – під час 1 год. 08 хв., №1717 на 58
виконання робіт на 1121 км ПК2 з демонтажу кабелів
хв., №1204 на 40 хв.,
підприємства «Укртелеком» ТОВ «Примак Україна» №2719 на 24 хв., №6231
пошкоджено два магістральні кабелі.
на 14 хв.
Поїзд №6817 Гребінка – Київ (ЕР9м №527) зупинився на 58
км ПК10 через несправність складу. Після невдалої спроби
Поїзд № 6817 затримано
усунути несправність самостійно о 18.04 машиніст
на 1 год. 30 хв. По впливу
запросив допоміжний локомотив для виводу поїзда з
затримано поїзди: №6819
перегону та подальшого слідування до ст. Київна 40 хв., №6821 на 15 хв.,
Пасажирський. Для виводу надано локомотив ЧМЕ3
№726 на 5 хв.
№4698. Для подальшого слідування надано локомотив
ВЛ80к №686
Поїзд №1906 (2ТЕ116 №1203) зупинився на 192 км через
задимлення тепловоза в районі високовольтної камери
Поїзд № 1906 затримано
секції «Б» та необхідність виклику пожежного автомобіля,
на 1 год. 56 хв По впливу
який приїхав о 19.35. О 19.44 задимлення ліквідовано
затримано поїзд №140 на
силами ТЧМ. О 20.10 зі ст. Дунаївці надано допоміжний
1 год. 16 хв.
локомотив 2М62 №0076Б/0187Б. О 20.52 поїзд №1906 з
допоміжним прибув на ст. Дунаївці.
Поїзд №6901 Ніжин – Святошин (ЕР9м №552) зупинився Поїзд № 6901 затримано
на 756 км ПК1 через несправність складу. Після огляду на 2 год. 56 хв По впливу
складу поїзда із зменшеною швидкістю о 05.12 прибув на затримано поїзди: №6903

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

31.07.2019
00:03
36

31.07.2019
01:45

37

31.07.2019
05:40
38

31.07.2019
08:50

39

ДН-1 Київ, перегін
Носівка – Кобижча.
Регіональна філія
«Одеська залізниця
», ДН-2 ім. Т.
Шевченка, перегін
Городище –
Корсунь.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН3 Запоріжжя,
перегін Янцеве –
ЗапоріжжяВантажне.

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН2 Лиман, ст.
Дружківка.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН4 Полтава, ст.
Кременчук.

ст. Кобижча та заявив відчеплення вагона №55306.
Поїзд №1641 (ВЛ80К №163) зупинився на 159 км ПК2
через задимлення в електровозі, в 00.24 відправився. В
00.56 прибув на ст. Корсунь з вимогою допоміжного. Зі ст.
Цвіткове від поїзда №1617 надано допоміжний локомотив
ВЛ80К №135. О 02.37 поїзд №1641 з допоміжним
відправився.
На пульт-табло ДСП ст. Янцеве сигналізує хибну
зайнятість друга ділянка віддалення, на пульт-табло ДСП
ст. Запоріжжя-Вантажне сигналізує хибну зайнятість друга
ділянка наближення. З повідомлення машиніста поїзда
№11 – сигнальна установка №5 сигналізує червоним, №3 –
згасла. Причина: сторонніми особами розобладнано
релейну шафу с. у. №3 та викрадено реле: АОШ2-180/0,45
– 2 шт., АНШ2-1230 – 2 шт., АНШМ2-760 – 2 шт.,
трансформатори: ПОБС-3, СОБС-2, пошкоджено плату та
монтаж
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ТГМ-6
№1449, вагонами вперед, на під’їзній колії ПАТ
«Дружківське рудоуправління» допущено сходження
порожнього вагона, одним візком. Колія, локомотив та
складач поїздів власника.
При виконанні маневрової роботи на під’їзній колії ТОВ
«Підприємство «Захист прав інвалідів» локомотивом
власника ТГК-2 №0-440 та складачем поїздів допущено
вихід локомотива, 11 навантажених цементовозів та 1
порожнього напіввагона, з наступним сходженням усіма
колісними парами локомотива, вагонів №68621572 (філія
«ДВРЗ», порожній), №58993882 (філія
«СВРЗ»),
№97226427 (філія «СВРЗ») в районі стрілки №426 та
запобіжного тупика №12 Передгіркового парку станції.
Пошкоджено опору контактної №150, з провисанням
контактного проводу, довжиною 400 м. Відсутня напруга в
контактній мережі на ст. Кременчук та на перегонах
Кременчук – Потоки, Кременчук – Крюків-на-Дніпрі.
Надано наказ на виїзд відновного поїзда ст. Кременчук.
Електропоїзд №6663 Кременчук – Знам’янка відправлено з

на 42 хв., №6905 на 20 хв.,
№6907 на 7 хв.
Поїзд № 1641 затримано
на 2 год. 18 хв По впливу
затримано поїзди: №231
на 38 хв., №133 на 10 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди: №11 на
31 хв., №261 на 25 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльнсть

Затримок поїздів немає

1-0-0 Аварія
Сходження
рухомого складу

Затримано поїзди: №6532
на 1 год. 09 хв., №3108 на
53 хв., №6954 на 47 хв.

1-0-0 Аварія
Сходження
рухомого складу

31.07.2019
09:30
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31.07.2019
10:18
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29.07.2019
20:33
42

31.07.2019
22:15
43

44

01.08.2019
01:29

допоміжним тепловозом до ст. Крюків-на-Дніпрі. Габарит
по парній колії відновлено.
Регіональна філія Поїзд №6303 сполученням Козятин – Жмеринка (ЕР9М
«Південно-Західна №508) зупинився на 1118 км ПК2 через пожежу в
залізниця», ДНхвостовому вагоні. Сповіщено пасажирів про пожежу та
3 Жмеринк, перегін проведено евакуацію. Вагон відчеплено від складу поїзда.
Поїзд № 6303 затримано
Браїлів –
Повідомлено: пожежний поїзд ст. Жмеринка, ДСНС. О
на 1 год. 48 хв
Жмеринка.
10.40 ліквідовано пожежу силами пожежного поїзда та
ДПРЧ-8 м. Жмеринка. Потерпілих немає. Об 11.44 вагон
№50809 за допомогою допоміжного локомотива стягнуто
на ст. Браїлів.
Регіональна філія Поїзд №1775 (ВЛ80т №1845 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧ-4
«Одеська
Помічна) зупинився на станції. З повідомлення машиніста
залізниця», ДНзустрічного поїзда №2724 виявлено перекіс кузова в
3 Знам’янка, ст.
шостому з голови поїзда вагоні (Україна, напіввагон,
Поїзд № 1775 затримано
Трикратне.
власний, ДР - 08.03.2019 ВЧД Волноваха, ПР-3 - 18.07.2019
із на 2 год. 45 хв. По
за кодом 614 обрив по зварювальному шву, розрив
впливу затримано поїзди:
накладок, ст. навантаження - Інгулець, ст. призначення –
№1186 на 40 хв., №2309
Берегова, вантаж - залізорудний концентрат). Після огляду
на 20 хв..
працівниками ВЧДЕ-7 виявлено обрив передньої стійки від
дверей, відправлено поїзд до ст. Вознесенськ зі швидкістю
40/25 км/год. Після прибуття о 12.43 та відчеплення вагону,
відправився поїзд №1775 о 13.33.
Регіональна філія Поїздом №3164 (ВЛ80к №116 ТЧ-3 Козятин) на 197 км
«Південна
ПК8 травмовано стороннього чоловіка. Травмованого Затримано поїзд №3164 на
залізниця», ДНгоспіталізовано до лікарні.
54 хв. По впливу
4 Полтава, перегін
затримано поїзди: №711
Тарнавщина –
на 26 хв., №721 на 8 хв.
кол.п. 200 км.
Регіональна філія Поїзд №147 Київ – Одеса (ТЕП70 №082) зупинився через
«Одеська залізниця несправність локомотива з вимогою допоміжного
Поїзд № 147 затримано
», ДН-2 ім. Т.
локомотива. О 23.37 допоміжний локомотив 2ТЕ10М
на 2 год.
Шевченка, ст.
№2653Б, надано зі ст. ім. Т. Шевченка.
Новомиргород.
Регіональна філія Під час руху поїзда №1187 (ВЛ80С №467) на переїзді 52
«Одеська залізниця км сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ-2105, який виїхав Інформація про затримку
», ДН-3 Знам’янка, на переїзд при забороняючих показниках, справно
поїздів відсутня.
перегін Бобринець працюючої
переїзної
сигналізації.
Травмованих

1-0-0 Аварія
Пожежа

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

– Осикувата.

немає. Повідомлено:

