Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 27.06.2019 по 04.07.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
5
0
1
Не з вини:
9
3
25
ВСЬОГО:
14
3
26
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
1
0
1
ВСЬОГО:
1
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:
12
6
2
- наїзди на сторонніх
8
6
2
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
4
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
11
0
0
ВСЬОГО:
23
6
2
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
10
0
2
діяльність
ДТП на
залізничних
2
0
0
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

0

0

0

12

0

2

+13

0№

Дата і час
скоєння
подій

2

3

5

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Близько 01-ої години, точного часу не встановлено,
невідома особа, шляхом вільного доступу, проникла на
територію
сільськогосподарського
обслуговуючого
кооперативу "Бишів Сервіс Центр", де умисно здійснила
підпал трьох автобусів після чого зникла у невідомому
напрямуку. Внаслідок підпалу, три автобуси були повністю
знищені вогнем
27.06.2019 На вул. Хмельницьке Водій легкового автомобіля Хюндай-Акцент не впорався з
15:00
шосе,
керуванням та
допустив зіткнення з автобусом
у м. Камянець –
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, який здійснював перевезення 8
Подільському,
пасажирів за міським маршрутом № 3.
Хмельницької
області
27.06.2019
На просп.
Водій легкового автомобіля ФОЛЬКСВАГЕН-ПАСАТ,
16:40
Центральному
рухаючись на великій швидкості, не дотримавшись
у м. Миколаєві
безпечної дистанції, допустив зіткнення з автобусом
МЕРСЕДЕС БЕНЦ 310Д, що здійснював перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 75. Після цього водій
легкового автомобіля ФОЛЬКСВАГЕН ПАСАТ різко
змінив траєкторію руху та допустив зіткнення ззаду з
автобусом ФОЛЬКСВАГЕН
ЛТ-35,
що
здійснював
перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 44, та
здійснював на той момент висадку пасажирів на зупинці.
Від удару даний автобус допустив зіткнення ззаду з
автобусом
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-316CDIПЕ,
що
що
здійснював перевезення 10 пасажирів за маршрутом № 29,
та на момент скоєння ДТП теж здійснював висадку
пасажирів на зупинці
28.06.2019
На перехресті
Водій легкового автомобіля БМВ-520, не впоравшись з
20:40
вул. О. Теліги –
керуванням на мокрій дорозі, вилетів на зустрічну смугу та

27.06.2019
01:41
1

Місце скоєння
подій
На вул.
Першотравневій у с.
Бишів Макарівськог
о району,
Київської області

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

3 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Водій легкового
автомобіля та один
пасажир автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Ольжича,
у м. Києві

28.06.2019
07:20
6

30.06.2019
17:30

На перехресті
вул..Шевченка та
вул..Трудової
у м.
Хмельницькому

01.07.2019
10:05

На 235 км +100 м а/д
М-21 ВиступовичіЖитомир-могилівПодільський у
с.Жежелів,
Вінницької області

7

8

9

10

11

На вул.
Щербаківського
у м. Києві

01.07.2019
На перехресті
08:50
вул. Потьомкінська –
вул.Залізнична
у м.Херсоні
02.07.2019 На 87 км. а/д Н- 24
12:30
«Благовіщенське –
Миколаїв»,
Миколаївської
області
03.07.2019 На 125 км. а/д М -06
08:10
Київ – Чоп,
Житомирської
області

допустив
зіткнення
з
початку
з
автомобілем
МАЗДА СХ-5, після чого його відкинуло на автобус
Богдан-А091, водій якого здійснював перевезення 16
пасажирів за міським маршрутом № 227, на момент ДТП
стояв на перехресті та чекав дозволяючий сигнал
світлофора для повороту ліворуч
Водій
вантажного
автомобіля МЕРСЕДЕС-СЕДОНАТКІНСОН заснув за кермом, відпустив гальма та
покотившись здійснив зіткнення з автобусом БОГДАН
А09201, водій якого здійснював перевезення пасажирів за
міським маршрутом № 437
Водій
за
кермом
автобуса
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ,
р/н ВХ2718АМ, рухався в стані алкогольного оп’яніння, не
вибрав безпечну швидкість виїхав за межі дороги, де скоїв
наїзд на огорожу. На час ДТП в салоні автобуса пасажирів
не було, автобус знаходився не на маршруті
Водій
вантажного
автомобіля
ДАФ
85.410,
з
напівпричепом
(цистерна)
ЛДС
р/н.
АА2740ХТ,
здійснюючи перевезення небезпечного вантажу “UN 1965”,
не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню
обстановку, здійснив наїзд на бордюрний камінь та
допустив
перекидання
транспортного
засобу
з
напівпричепом
Водій автобуса Мерседес– Бенц Спринтер, рухаючись по
міжобласному маршруту «Херсон – Запоріжжя», допустив
наїзд на велосипедиста.
Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц-609Д виїхав
на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з
автобусом Мерседес-Бенц-412Д, водій якого здійснював
перевезення 14 пасажирів за внутрішньообласним
маршрутом «Миколаїв - Первомайськ»
Водій легкового автомобіля ФОРД, не вибравши безпечної
швидкості руху, допустив попутне зіткнення з автобусом
РУТА, водій якого здійснював перевезення 19 пасажирів
за маршрутом «Житомир – Ново Городецкого ч/з
Коростишів», після чого автомобіль ФОРД з’їхав в кювет
та перевернувся.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Велосипедист отримав
травми

1-0-1 З вини

Внаслідок ДТП 1 пасажир
автобуса загинув, а водій
та 14 пасажирів отримали
травми

1-1-15 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

На 105 км + 300 м
автомобільної
дороги М-29 «Харків
– Красноград –
Перещепине»,
поблизу
міста Красноград, Кр
асноградського
району
Харківської області
03.07.2019
На а/д Н03
10:25
«Чернівці –
Житомир»
у с.
Бояни, Новоселицьк
ого р-ну,
Чернівецької
області
03.07.2019
На просп. Любові
15:25
Малої
у м. Харкові
02.07.2019
17:22

12

13

14

27.06.2019
13:38

На вул. В. Великого
у м. Львові

27.06.2019
07:39

Регіональна
філія «ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-3 Жмеринка,
перегін
Сосонка – Вінниця.

1

1

Водій
легкового
автомобіля
Мерседес-Бенц-E200
внаслідок раптового погіршення самопочуття не впорався
з керуванням, скоїв виїзд на смугу зустрічного руху, де
допустив зіткнення з вантажним автомобілем МерседесБенц-1320, з послідуючим зіткненням з автобусом БАЗ
А079.24, водій якого здійснював регулярні перевезення 16
пасажирів за міжобласним маршрутом «Суми –
Запоріжжя»

Водій та пасажир
легкового автомобіля
загинули на місці
пригоди, а 1 його пасажир
та 2 пасажири автобуса
отримали травми

1-2-3 Не з вини

Водій вантажного автомобіля МАН, р/н АА1365КТ виїхав
на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автобусом
ДАФ, водій якого здійснював перевезення 7 пасажирів по
міжобласним маршрутом «Затока – Одеса – Чернівці»

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пасажирка отримала
травму

1-0-1 Не з вини

Водій автобуса БАЗ-А079.04, здійснюючи регулярні
перевезення 22 пасажирів за міським маршрутом № 209е
«ст.м. «Холодна Гора» – сел. Лідне (вул. Бугрименка)»,
внаслідок
недотримання
бокового
інтервалу скоїв
зіткнення з легковим автомобілем Ніссан-Кашкай
Міський електричний транспорт
Під час посадки-висадки пасажирів на зупинці
громадського транспорту відбулося падіння жінки із
салону тролейбуса марки ШКОДА 14ТР, водій якого
виконував перевезення 40 пасажирів на маршруті № 3. На
момент падіння тролейбус з відкритими дверима перебував
на зупинці і не рухався
Залізничний транспорт
Поїзд № 805 Хмельницький – Вінниця (ДР1 № 211) на 1069
км ПК4 смертельно травмував стороннього чоловіка.

Поїзд № 805затримано на
14 хв.

1-1-0 Аварія

2

3

4

5

6

7

8

27.06.2019
Регіональна філія
09:14
«Одеська залізниця»,
ДН-2
ім. Т. Шевченка,
колійний пост 882
км.
27.06.2019
Регіональна філія
13:16
«Південно-Західна
залізниця», ДН5 Конотоп, перегін
БахмачПасажирський –
колійний пост 3 км.
27.06.2019
Регіональна філія
12:55
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Головна.
27.06.2019
Регіональна філія
13:45
«Південна
залізниця», ДН2 Харків, ст. ХарківПасажирський.
27.06.2019
Регіональна філія
15:45
«Придніпровська
залізниця», ДН1 Дніпро, ст.
Дніпро-Головний.
27.06.2019
Регіональна філія
16:35
«Львівська
залізниця», ДН4 Івано-Франківськ,
перегін Вадул-Сірет
– Вікшани (Румунія).
28.06.2019
Регіональна філія
12:10
«Львівська
залізниця», ДН4 Івано-Франківськ,
перегін Вигода –

Поїзд № 4832 (ЧМЕ3 № 7391, ЧМЕ3 № 5629) травмував
стороннього чоловіка Постраждалого госпіталізовано до
міської лікарні м. Черкаси.

Поїзд № 99 Запоріжжя – Мінськ (2ТЕ116 № 1305Б) на 2 км
ПК6 травмував стороннього чоловіка. Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу. Потерпілого госпіталізовано.

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. Після огляду
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалу
відновлено.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. Після огляду
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалу
відновлено.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. Після огляду
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено, роботу вокзалу
відновлено.
Під час руху поїзда № 385 Вадул-Сірет – Бухарест на
нерегульованому переїзді 311 км ПК6 (обладнаний
дорожніми знаками, без чергового працівника) допущено
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2105
Поїзд № 4832 (ЧМЕ3 №2934 ТЧ-1) на нерегульованому
переїзді 7 км ПК1 (обладнаний дорожніми знаками, без
чергового працівника) допущено зіткнення з легковим
автомобілем Шкода-Фабія

Поїзд № 4832 затримано
на 16 хв.

1-0-1 Аварія

Травмовано стороннього
чоловіка. Поїзд № 99
затримано на 43 хв.

1-0-1 Аварія

Затримано поїзди: № 288
на 49 хв., № 6255 на 29
хв., № 6256 на 12 хв.

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

Затримок поїздів немає.
1-0-0 Втручання
в діяльність
Затримок поїздів немає.

Поїзд № 385 затримано на
45 хв

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд № 4832 затримано
на 1 год. 28

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Долина.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН5 Конотоп, перегін
Черемушки –
Бахмач-Київський.
28.06.2019
Регіональна філія
17:15
«Південно-Західна
залізниця», ДН1 Київ, перегін
Кобижчі –
Бобровиця,
з.п. Попудренко
28.06.2019
Регіональна філія
20:56
«Львівська залізниця
», ДН-3 Рівне,
ст. Дачне.
28.06.2019
16:08
9

10

11

12

Електропоїзд № 6925 Ніжин – Київ (ЕПЛ9м № 006)
зупинився через спрацювання РЗ та о 17:23 запросив
допоміжний локомотив. Локомотивом ЧМЕ3 №1996 поїзд
виведено на ст. Кобижчі, де надано електровоз (ВЛ80к
№606, ТЧМ-9 Омельченко), відчеплений від поїзда № 3105
на ст. Бровари. Поїзд відправлено о 19:08.

Отримано повідомлення щодо мінування поїзда № 6369
Ківерці – Стоянів (ДР1А №203-1/199-3). Пасажирів
евакуйовано.
Після
огляду
складу
поїзда
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено. О 21:25 поїзд
відправлено із затримкою на 40 хв. О 21:39 поїзд № 6369 на
ст. Луцьк затримано працівниками поліції для повторного
огляду вибухотехніками та кінологами. О 22:12 після
огляду вибухонебезпечних пристроїв не виявлено.
29.06.2019
Регіональна філія
Поїзд № 2719 (ВЛ80Т №1831 ТЧ-7) зупинився на 1148 км
10:22
«Одеська залізниця», ПК6 через несправність локомотива та об 11.28 запросив
ДН-3 Знам’янка,
допоміжний. Зі ст. Мартинівська надано допоміжний
перегін колійний
локомотив (ВЛ80Т № 1888) від поїзда № 2732. Відправився
пост 1141 км –
поїзд з допоміжним о 12:47.
колійний пост
1154 км.

29.06.2019
13:18
13

14

Поїздом № 778 Київ – Шостка (ЧС4 № 211) на 661 км ПК1
смертельно травмовано сторонню жінку.

29.06.2019
14:35

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1 Київ,
ст. Кононівка.
Регіональна філія
«Південно-Західна

Поїзд № 2717 «Н1210» (ВЛ80т №1960) на 110 км головної
колії №І смертельно травмував сторонню жінку.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Затримка поїзда
склала 45 хв.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. Роботу вокзалу

Смертельно травмовано
сторонню жінку

1-1-0 Аварія

Поїзд № 6925 затримано
на 2 год. 02 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд № 6369 затримано
на 1 год. 09 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд № 2719 затримано
на 2 год. 27 хв. По впливу
затримано поїзди: №1717
на 2 год. 27 хв., №1775 на
2 год. 15 хв., №2721 на 2
год. 14 хв., №2309 на 54
хв., №2729 на 52 хв.,
№2717 на 50 хв., №2731
на 24 хв., №2311 на 14 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд № 2717 затримано
на 45 хв.

1-1-0 Аварія

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

29.06.2019
18:56
15

29.06.2019
21:41
16

29.06.2019
22:31
17

30.06.2019
04:01
18

19

30.06.2019
09:55

30.06.2019
11:15

20

залізниця», ДН4 Коростень, ст.
Житомир.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2
ім. Т. Шевченка,
ст. Черкаси.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН4 Полтава, ст.
Ганнівка.
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН2 Лиман, перегін
Удачна – Межова.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, ст.
Злочів.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Клавдієве.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Орепи – НовоградВолинський.

відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не виявлено.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 19.36 роботу
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено
Поїзд № 6536 Кременчук – Полтава (ДР1А №273/262)
затримано на 54 хв. через виклик поліції до п’яного
пасажира, що намагався потрапити в кабіну машиніста.
Поліція прибула о 22.00, пасажира знято з поїзда
Поїздом № 6159 Авдіївка – Чаплине (ЕД2Т № 110) на 368
км ПК6 смертельно травмовано сторонню жінку

Поїздом № 108 Ужгород – Одеса (ВЛ80Т № 1869) на 2
головній колії смертельно травмовано невідомого чоловіка.

Стороння особа (жінка, років 60) застосувала газовий
балончик проти станційного працівника Щетина В.І. та
перонного контролера Щетина М.І. Працівникам станції
надано медичну допомогу
Поїзд № 9002 (ВЛ-80 № 450 та ВЛ-80 № 459) зупинився на
342 км ПК6 за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 2»
у 12 рух. од., 3 вісь, права сторона, вагон № 94635513
(Україна) та «Тривога 1» у 16 рух. од., 4 вісь, права
сторона, вагон № 94632239 (Україна). Після огляду
локомотивною бригадою, відправився поїзд об 11:40 на ст.
Новоград-Волинський для огляду вагонів працівниками
ВЧД, прибув об 11:48. Після огляду працівниками ВЧД
заявлено відчеплення вагонів через недостатню кількість
змазки в буксових вузлах. Вагони відчеплено. Відправився
поїзд № 9002 о 13:35.

1-0-0 Втручання
в діяльність
Затримок поїздів немає

Поїзд № 6536 затримано
на 54 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди: № 6159
на 48 хв., №2701 на 39 хв.,
№1351 на 21 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд № 108 затримано
на 1 год. 17 хв.

1-1-0 Аварія

Затримок поїздів немає

1-0-2 Втручання
в діяльність

Затримано Поїзд № 9002
на 2 год. 20 хв.

1-0-0 Інцидент

30.06.2019
13:44

21

30.06.2019
17:35
22

23

30.06.2019
21:55

01.07.2019
06:04
24

01.07.2019
11:17
25

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

Поїзд № 2617 (ВЛ80т №1161, ТЧ-5 Полтава) зупинився за
показанням пристрою КТСМ «Тривога 1» у 33 рух. од., 3
вісь, ліва сторона, вагон № 58536707 Оглядом
локомотивною бригадою виявлено робочий нагрів.
Відправився поїзд о 13:58 із затримкою на 22 хв. При
подальшому прямування поїзд зупинився о 14:28 на 230 км
ПК3 перегону Ганнівка – Галещина за показанням
пристрою КТСМ «Тривога 2», вагон той самий. При огляді
Загальна затримка поїзда
локомотивною бригадою нагрів підтверджено. Відправився
№ 2617 склала 2 год. 41 хв
поїзд з перегону о 14:46 з вимогою огляду вагона
працівником ПТО на ст. Галещина, прибув о 15:07. О 15:42
зі ст. Потоки прибув оглядач вагонів та о 16:12 заявив, що
поїзд може слідувати до ст. Кременчук, де вагон буде
відчеплений, з обмеженням швидкості руху 40 км/год.
Відправився поїзд о 16:22 із затримкою на 2 год. 17 хв. О
17:20 поїзд прибув на ст. Кременчук для відчеплення
вагона та зміни локомотива.
Регіональна філія
Поїзд № 6805 Енергодар – Запоріжжя-І (ТЕП-70 № 162)
«Придніпровська
зупинився на 34 км ПК3 через несправність тепловоза
залізниця», ДН-3
внаслідок задимлення. О 17:45 машиніст запросив Затримано поїзда № 6805
Запоріжжя, перегін допоміжний локомотив. О 17.56 зі ст. Таврійськ надано
склала 1 год. 31 хв
Енергодар – роз’їзд допоміжний локомотив 2ТЕ116 № 1515. Відправився поїзд
20 км.
№ 6805 з допоміжним о 19:06 із затримкою на 1 год. 31 хв.
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
«Південна
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 22:30 роботу
Затримок поїздів немає.
залізниця», ДНвокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
2 Харків, ст. Основа. виявлено.
Регіональна філія
Поїзд № 2720 (ВЛ80т № 1478 ТЧ-7 Знам’янка,) зупинився
Поїзд № 2720 затримано
«Одеська залізниця», на 1245 км ПК3 через несправність локомотива (не
на 3 год. 01 хв. По впливу
ДН-1 Одеса, перегін вмикається ГВ обох секцій після прослідування
затримано поїзди: № 3006
Буялик – Сербка.
нейтральної вставки) з вимогою допоміжного. Зі ст. Сербка
на 2 год. 10 хв., № 4402 на
надано допоміжний локомотив ВЛ80с №2332, ТЧМ-1
1 год. 05 хв.
Олійник. О 08:15 поїзд № 2720 з допоміжним відправився.
Регіональна філія
Поїзд № 2731 (ВЛ80с №2536 ТЧ-2 Подільськ) під час Поїзд № 2731 затримано
«Одеська залізниця» відправлення з колії № 3 «Кіровського парку» між
на понад 3 год.
ДН-3 Знам’янка,
стрілочними переводами № 36 – 102 стався обрив
По впливу затримано
ст. Помічна.
контактного проводу та злам струмоприймача.
поїзди: № 2418 на 58 хв.,
№ 6602 на 57 хв., № 2425

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

на 49 хв., № 2423 на 48
хв., № 2427 на 44 хв., №
2733 на 40 хв., № 3601 на
40 хв., № 2739 на 40 хв.,
№ 6042 на 10 хв.
01.07.2019
23:30
26

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Верхівцеве.

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН3 Запоріжжя, перегін
Запоріжжя-Вантажне
– Запоріжжя-І.
02.07.2019
Регіональна філія
11:05
«Південна
залізниця», ДН2 Харків, ст.
Краснопавлівка.
02.07.2019
11:04

27

28

02.07.2019
11:35
29

02.07.2019
13:20
30

31

03.07.2019
01:25

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН2 Лиман, ст.
Новозолотарівка.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН4 Івано-Франківськ,
ст. Хриплин.
Регіональна філія
«Південно-

При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№ 5453 з 18 вагонами, локомотивом вперед, під час виїзду
з колії № 22 Сортувального парку в напрямку гірки між
стрілочними переводами № 22/24 та № 214А допущено
сходження локомотива всіма колісними парами та першого
за напрямком руху вагону № 63169118 однією колісною
парою. В 00:30 надано наказ на виїзд відновного поїзда
ВП-1 ст. Дніпро
Поїздом № 6111 (ЕПЛ2т №01) на 1101 км ПК7 смертельно
травмовано стороннього чоловіка

Стався самовільний вихід трьох порожніх зерновозів з
фронту навантаження під’їзної колії «Краснопавлівський
елеватор» з подальшим сходженням на скидальній стрілці
№ 23 двох вагонів: № 58521287 (Україна) – всіма
колісними парами, № 53237327 (Україна) – першим по
ходу візком.
При подаванні вагонами вперед 3 навантажених цистерн на
під’їзну
колію
ПАТ
«Лисичанськнафтопродукт»
локомотивом ЧМЕ3 № 5636 (ТЧМ-2 Хаустов, ТЧ
Слов’янськ) сталося сходження двох цистерн двома
колісними парами. Колія на балансі власника. Втрати
вантажу немає.
Під час виконання маневрової роботи сталося сходження
порожньої цистерни на стрілочному переводі № 36.

Поїзд № 6928 Київ – Ніжин (ЕР9м № 526) прибув із
запізненням на 1 год. 54 хв. через несправність складу.

Без затримок

1-0-0 Аварія

Поїзд № 6111 затримано
на 10 хв.

1-1-0 Аварія

Затримки поїздів немає

1-0-0 Аварія

Затримки поїздів немає

1-0-0 Аварія

Затримки поїздів немає

1-0-0 Аварія

Поїзд № 6928 затримано
на 1 год. 54 хв.

1-0-0 Інцидент

Західна залізниця»,
ДН-1 Київ, ст.
Ніжин.
02.07.2019
Регіональна філія
20:00
«Придніпровська зал
ізниця», ДН2 Кривий Ріг, ДН-2
Кривий Ріг.
32

03.07.2019
11:09
33

03.07.2019
22:39
34

04.07.2019
01:12
35

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Великий Токмак –
роз’їзд 75 км.
Регіональна філія
«Південна залізниця
», ДН-3 Суми, ст.
Коломак.

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

Причина: заклинення 1 колісної пари у вагоні № 62906 на
перегоні Носівка – Ніжин.

По впливу затримано
поїзд № 6930 на 12 хв.

Згідно усної інформації старшого ДГП Придніпровської
По впливу затримано
залізниці через складні погодні умови відсутня напруга в поїзди: №6512 на 5 год. 25
контактній мережі, контроль диспетчерських дільниць та
хв., №75/76 на 4 год. 16
не працюють пристрої СЦБ. По впливу затримано поїзди:
хв., №6509 на 3 год. 07
№6512 на 5 год. 25 хв., №75/76 на 4 год. 16 хв., №6509 на 3
хв., №6478 на 2 год. 11
год. 07 хв., №6478 на 2 год. 11 хв., №71 на 1 год. 58 хв., хв., №71 на 1 год. 58 хв.,
№6479 на 1 год. 58 хв., №297 на 1 год. 53 хв., №225/226 на
№6479 на 1 год. 58 хв.,
1 год. 50 хв., №375 на 1 год. 22 хв., №552 на 41 хв., №133
№297 на 1 год. 53 хв.,
на 19 хв.
№225/226 на 1 год. 50 хв.,
№375 на 1 год. 22 хв.,
№552 на 41 хв., №133 на
19 хв.
Після прослідування поїзда № 261 сигналізує хибна
зайнятість перегону в непарному напрямку, неможливість
Затримано поїзди: №2802
зміни напрямку руху за допомогою кнопок допоміжного
на 56 хв., №2512 на 20 хв.,
режиму. Об 11:19 встановлено рух поїздів за телефонними
№2472 на 1 год. 26 хв.,
засобами зв’язку. О 14:02 відновлено рух поїздів за
№6894 на 41 хв., №142 на
автоблокуванням. Причина: на 76 км ПК8 сторонніми
29 хв., №6843 на 39 хв.
особами пошкоджено кабельну муфту УПМ-24 та
пошкоджено кабелі АБ СБПУ 14х2, СБПУ 3х2, СБПУ 7х2.
Поїзд №2180 (ВЛ82М №081) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога-1» у 56 рух. од., 3 вісь, права
сторона, вагон №24630618 (УЗ, ДР 30.04.2019 ВЧРЕМ РВК
Затримано поїзд № 2180
Фастів) - робочий нагрів. Поїзд затримано на 1 год. 57 хв.
на 05 год. 15 хв.
Повторна зупинка о 01.44 на ст. Ков’яги за показанням
«Тривога-0» у цьому ж вагоні. Оглядом виявлено витікання
мастила з букси, вагон відчеплено
Поїзд № 2840 (ВЛ80Т №1294 ТЧ-5 Полта) зупинився для
огляду локомотива, відправився о 02:05 із затримкою на 53
хв. О 03:10 зупинився через несправність локомотива на ст. Поїзд № 2840 затримано
Рудня-Почаївська та замовив допоміжний. З допоміжним
на 3 год. 28 хв.
локомотивом (ВЛ80 № 390 ТЧ-3 Козятин) поїзд
відправлено о 05:45 із загальною затримкою на

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

