Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 28.02.2019 по 07.03.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

7
14
21

0
3
3

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули

Травмовані

8
13
21

Травмовані
З вини:
3
0
0
Не з вини:
2
1
1
ВСЬОГО:
5
1
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
3
3
Інше
4
5
6
ВСЬОГО:
5
8
9
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
17
7
6
- наїзди на сторонніх
13
7
6
осіб
- пожежі
2
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
16
0
0
ВСЬОГО:
33
7
6

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння подій

Місце скоєння
подій

Травмовано

10

0

0

3

1

0

0
13

0
1

0
0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт

27.02.2019
20:00

На 185 км. автодороги
М-21, «ВиступовичіЖитомир-Могилів
Подільський»,
Вінницької області

28.02.2019
12:15

На автодорозі М-06
«Київ-Чоп», поблизу
смт. Верхнє
Синьовидне
Сколівського району,
Львівської області
На 190км + 50 м,
автодороги М-06
«Київ-Чоп»,
Житомирської
області

1

2

28.02.2019
07:30
3

Водій вантажного автомобіля ДАФ-ХФ-105.450, рухаючись
в лівій крайній смузі дороги, здійснював маневр правого
повороту, недотримався безпечної дистанції та швидкості
руху допустив зіткнення з легковим автомобілем ЗАЗФОРЗА, який в наслідок зіткнення, продовжив некерований
рух та виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове
зіткнення з вантажним автомобілем Мерседес-Бенц-Актрос
Водій автобуса БАЗ А079.23, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом «Львів-Завадка»,
недотримався безпечної швидкості руху, виїхав на смугу
зустрічного руху де допустив лобове зіткнення з вантажним
автомобілем Мерседес-Бенц-Спринтер

Пасажир
легкового
автомобіля
отримав травми

1-0-1 З вини

Водій та 2
пасажири
вантажного
автомобіля, а
також 1 пасажир
автобуса
отримали травми
Водій вантажного автомобіля Рено-Магнум, під час руху
Постраждалі
недотримався безпечної дистанції та швидкості руху,
відсутні
допустив зіткнення з автобусом ЛАЗ-695Н, водій якого
здійснював перевезення 8 пасажирів за маршрутом
«Камяний Брід – Житомир ч/з Довбиш»

1-0-4 З вини

1-0-0 З вини

28.02.2019
14:25

На перехресті вул.
Клочківська та вул.
Лялі Убийвовк
у м. Харкові

28.02.2019
23:30

На Броварському
проспекті,
у м. Києві

01.03.2019
02:40

У населеному пункті
Тур Лодзинського
воєводства,
РП Польща

Під час руху у вантажного автомобіля відлетіло колесо та
потрапило в передню частину автобуса Неоплан-Н-214,
водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за
міжнародним маршрутом «Біла Церква – Свіноуйсце», після
зіткнення автобус з’їхав у кювет

01.03.2019
05:30

На перехресті вул.
Головної та В.
Лесина,
у м. Чернівці
На Кирилівському
шляхопроводі
у м. Дніпрі

Водій легкового автомобіля Мітсубіші-Паджеро не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом БОГДАНА092, водій якого рухався без пасажирів не за маршрутом

4

Водій легкового автомобіля ГАЗ-2705 недотримався
безпечної швидкості руху, на зупинці громадського
транспорту, допустив наїзд на автобус МАЗ-152062, водій
якого здійснював перевезення 30 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом № 1354 «м. Харків – м.
Дергачі»
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-Віда недотримався
безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху
та допустив зіткнення з каретою ШМД (Пежо-Боксер)

5

6

7

8

9

01.03.2019
07:40

01.03.2019
14:30

На вул. Чигиринській
у м. Черкаси

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля та 2
його пасажири
від отриманих
травм загинули
на місці
пригоди, 3
пасажири карети
ШМД отримали
травми
Водій автобуса
від отриманих
травм загинув на
місці пригоди,
другий водій та
1 пасажир
отримали травми
Постраждалі
відсутні

1-3-3 Не
ліцензований

Водій автобуса Мерседес-Бенц, здійснюючи перевезення 18
1 пасажир
пасажирів за міським маршрутом № 59 недотримався
автобуса
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив попутне отримав травми
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ
Водій автобуса БОГДАН-А-092.02, здійснюючи перевезення Пішохід отримав
пасажирів за міським маршрутом № 162 не обрав безпечної
травми

1-1-2 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-1 З вини

01.03.2019
17:10

На Полтавському
проспекті,
у м. Кременчук,
Полтавської області

02.03.2019
01:40

На 282 км автодороги
М-05 «Київ-Одеса»,
Миколаївської обл.

01.03.2019
08:10

На 40 км автодороги
«Брянськ-Москва»,
Московська область,
РФ

02.03.2019
08:55

На вул. Сергія
Грицевця
у м. Харкові

02.03.2019
16:00

На Центральному
проспекті,
у м. Миколаєві

10

11

12

13

14

швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд
на пішохода, який вийшов на проїзджу частину дороги
Водій
автобуса
СТРІЙ-АВТО-А07562,
здійснюючи
перевезення пасажирів за внутрішньообласним маршрутом
№ 170 «Горішні Плавні – Кременчук через Дмитрівку»,
зупинився за автобусній зупинці «Пивзавод» для
посадки/висадки пасажирів та раптово втратив свідомість,
пасажири визвали швидку, яка констатувала смерть
Водій вантажного автомобіля Мерседес недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив попутне
зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ, країна реєстрації
РП Молдова

Природна
смерть водія
автобуса

2 водії та 1
пасажир
вантажного
автомобіля
Мерседес від
отриманих травм
загинули на
місці пригоди
Водій автобуса Неоплан-N1116, 2002 р.в., здійснюючи Водій та стюарт
перевезення 47 пасажирів за міжнародним маршрутом отримали травми
«Одеса - Москва», скоїв наїзд на вантажний автомобіль з
напівпричепом (контейнеровоз), який здійснював маневр
розвороту і не надав переваги у русі автобусу. Під час
виконання маневру водій вантажівки не розрахував маневр,
забуксував на засніженій обочині, чим створив перешкоду
для руху зустрічному транспорту
Водій легкового автомобіля ХЮНДАЙ-Акцент не надав
Постраждалі
переваги у русі під час виїзду на головну дорогу допустив
відсутні
зіткнення з автобусом I-ВAН-A07A-331, водій якого
здійснював регулярні перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 16е «ст.м. «Індустріальна» – вул. Зубарєва»
Водій легкового автомобілю Шкода-Октавіа недотримався
Постраждалі
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив попутне
відсутні
зіткнення з автобусом РУТА-25, водія якого здійснював
перевезення 6 пасажирів за міським маршрутом № 34 «мкр.

1-1-0

1-3-0 Не
резидент

1-0-2 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

15

04.03.2019
07:20

04.03.2019
01:40
16

17

04.03.2019
13:10

04.03.2019
10:10
18

05.03.2019
07:30

19

04.03.2019
14:00
20

Казарського – мкр. Намив»
Водій автобуса ПАЗ-4234, здійснюючи перевезення 50
1 пішохід
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом отримав травми
«Суми - Низи», допустив наїзд на пішохода, який раптово у
невстановленому місці вийшов на проїзну частину дороги
На вул. Гвардійців
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Бора, знаходячись
Постраждалі
Широнінців
в стані алкогольного сп’яніння, не впоравшись з керуванням,
відсутні
у м. Харкові
здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив
зіткнення з автобусом Богдан-А092.02, водій якого рухався
без пасажирів, не за маршрутом
На площі
Водій легкового автомобіля недотримався безпечного
Постраждалі
Незалежності
інтервалу та допустив бокове зіткнення з автобусом РУТАвідсутні
у м. Суми
25 СПГ, водій якого здійснював перевезення 20 пасажирів
за міським маршрутом № 12 «Тимирязівка - Тимирязівка»
На проспекті Героїв Водій легкового автомобіля Фольксваген-Транспортер
Постраждалі
Сталінграда,
порушивши правила маневрування допустив зіткнення з
відсутні
у м. Харкові
попутним автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював
регулярні перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом
№304е «Станція Рогань – майдан Сергіївський»
На 186 км. автодороги Водій вантажного автомобіля Meрceдeс, рухаючись на
1 пасажир
М-21 «Виступовичі- заборонений сигнал світлофора, не вибрав безпечної
автобуса, та 1
Житомир-Могилів
швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та
пасажир
Подільський»,
допустив бокове зіткнення з задньою частиною автобуса
вантажного
в с. Гуйва,
MAН, водій якого здійснював перевезення пасажирів за
автомобіля
Житомирського
маршрутом № 115 «Житомир – Озерне» та закінчував отримали травми
району,
маневр правого повороту ліворуч
Житомирської
області
На вул.
Водій
автобуса
Фольксваген-ЛТ-35,
здійснюючи
Пасажир
Проскурівського
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 28 отримав травми
Підпілля
«Лезнєво – Північна», поблизу зупинки громадського
у м. Хмельницькому транспорту «Паркова», допустив різкий маневр руху,
внаслідок чого в салоні відбулось падіння пасажира
На вул.
Г. Кондратьєва,
у м. Суми

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-1 З вини

05.03.2019
06:00

На перехрестя вулиць
ШевченкаВеличковського,
у м. Львові

05.03.2019
00:10

Проспект С. Бандери
у м. Тернополі

21

22

05.03.2019
16:30
23

05.03.2019
15:15
24

05.03.2019
20:25
25

Водій автобуса Богдан-А092, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 11, при проїзді перехрестя не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом
БАЗ-А079.04, водій якого рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 25
Водій легкового автомобіля Москвич-АЗЛК-21412 не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем таксі Шевролет-Авео, водій якого здійснював
перевезення 3 пасажирів

Постраждалі
відсутні

Водій
автомобіля таксі
та 3 його
пасажири, водій
автомобіля
Москвич
отримали травми
Поблизу зупинки
Під час здійснення перевезень 5 пасажирів за приміським
Постраждалі
громадського
внутрішньообласним маршрутом № 172 «Борова – Київ»,
відсутні
транспорту «Центр», в автобусом Мерседес-Бенц-312-CDI, під час від’їзду від
смт. Борова,
зупинки (6 метрів) через сильний вітер на автобус впало
Фастівського району, дерево
Київської області
На 251 км автодороги Водій легкового автомобіля ВАЗ-21043 не врахував Водій легкового
М-07 «Київ – Ковель – дорожньої обстановки, вихав на смугу зустрічного руху, де автомобіля від
Ягодин», Рівненської допустив лобове зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ- отриманих травм
обл.
FT-XF-105.410
загинув на місці
пригоди та водій
вантажного
автомобіля
отримав травми
На 188 км.+200 м.
Водій легкового автомобіля Шкода-Октавіа, країна
Водій
автодороги Н-10
реєстрації РП Польща, під час здійснення маневру обгону
автомобіля
«Стрий-Чернівці
вантажного автомобіля недотримався безпечної швидкості Шкода-Октавіа
Мамалига»,
та дистанції руху виїхав на смугу зустрічного руху, де від отриманих
Снятинського району, допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем травм помер у
Рівненської обл.
Мерседес-Бенц-Віто, в наслідок зіткнення автомобіль
Снятинській
Шкода відкинуло на попутний вантажний автомобіль Рено
ЦРЛ, 2 його

1-0-0 З вини

1-0-5 Не з вини

1-0-0 НП

1-1-1 Не з вини

1-1-6 Не
резидент

06.03.2019
16:20
26

На вул.Петлюри
у м. Коломия,
Івано-Франківської
області

Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-711Д,
здійснюючи
перевезення пасажирів за маршрутом «Коломия-Турка»,
допустив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на
проїжджу частину дороги поза межами пішохідного
переходу

пасажири, водій
легкового
автомобіля
Мерседес-БенцВіто та 3 його
пасажири
отримали
травми
Від отриманих
травм пішохід
загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Міський електричний транспорт

27.02.2018
10:03
1

01.03.2019
18:30
2

3

4

01.03.2019
23:11

04.03.2019
07:10

На вул. Грушевського
у м. Рівному

Водій тролейбуса Шкода- 14Тр, здійснюючи перевезення 20
Постраждалі
пасажирів за міським маршрутом № 2 «Бояркавідсутні
Льонокомбінат»
недотримався
безпечного
бокового
інтервалу руху допустив наїзд на припаркований вантажний
автомобіль Фольксваген
На перехресті пр-ту П. Водій тролейбуса ЗиУ-682, здійснюючи перевезення 10
Постраждалі
Григоренка та вул.
пасажирів за міським маршрутом № 25 «ст. м. Палац Спорту
відсутні
Танкопія
– вул. Б. Хмельницького», недотримався безпечного
у м. Харкові
бокового інтервалу допустив бокове зіткнення з легковим
автомобілем ДЕУ-СЕНС
На вул. Героїв Праці Водій трамвая TАТРA-Т3, здійснюючи перевезення 3
Пішохід від
у м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 26 «Південно-Східна – отриманих травм
Лісопарк», скоїв наїзд на пішохода, який здійснив раптовий загинув на місці
вихід на трамвайну колію у невстановленому місці
пригоди.
На вул. Полтавський При здійсненні висадки-посадки пасажирів на зупинці Пішохід отримав
Шлях
громадського транспорту під час сутички між двома
травми
у м. Харкові
пішоходами, один пішохід штовхнув іншого внаслідок чого

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

5

06.03.2019
09:35

На вул. Симиренка
у м. Києві

останній вдарився об стоячий трамвай ТАТРА Т3, водій
якого здійснював перевезення 60 пасажирів за міським
маршрутом № 3 «Залютине - Новожанове»
Під час здійснення перевезень пасажирів трамваєм
Електрон-T5B64, при виїзді з кривої колії трамвайний вагон
№ 804, зійшов з рейкового полотна

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Залізничний транспорт

28.02.2019
10:09
1

28.02.2019
28:32
2

28.02.2019
19:35

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Безпалівка

01.03.2019
00:13

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Дніпробуд II

3

4

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, перегін
Тернопіль –
Березовиця-Острів
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Дзинілор – Аліяга

За повідомленням машиніста поїзда №2737 (2ТЕ10М
№2608/3209) на 4 км ПК9 смертельно травмовано помічника
машиніста ТЧ-5 даного поїзда

Поїзд №146 Ізмаїл – Київ (2ТЕ116 №1152) на регульованому
переїзді без чергового працівника 49 км при швидкості 50
км/год. застосував екстрене гальмування для уникнення
зіткнення з вантажним автомобілем Мерседес, який виїхав
на переїзд при справно працюючій світловій та звуковій
сигналізації. Зіткнення уникнути не вдалося.
Поїздом №6525 Харків-Пасажирський – Лихачове (ЕР2Т
№007) при відправленні з 3 колії травмовано стороннього
чоловіка. Травмовано сторонню особу
Поїздом №2319 (ВЛ11М №042) травмовано стороннього
чоловіка Потерпілого госпіталізовано

Смертельне
травмування
працівника УЗ

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

Поїзд затримано
на 01 год. 23 хв.
хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд затримано
на 2 год. 18 хв.
По впливу
затримано поїзд
№6527 на 20 хв.

1-0-1 Аварія
(Наїзд)

Поїзд затримано
на 1 год. 57 хв.

1-0-1 Аварія
(Наїзд)

01.03.2019
00:41
5

28.02.2019
07:00
6

01.03.2019
09:30
7

02.03.2019
00:20
8

02.03.2019
02:49

9

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Полонне
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Кривий Ріг
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Крошня – Курне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін кол. п.
19 км – Бориспіль
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, дільниця
Нікополь –
Канцерівка

Поїзд №29 Київ – Ужгород (ЧС8 №019) зупинився та
замовив зміну електровоза через злам пружини першого
візка. З електровозом ВЛ80т №1387 поїзд відправлено о
01.28 із затримкою на 47 хв.

Поїзд затримано
на 01 год. 20 хв.

При витягуванні групи вагонів маневровим локомотивом
ЧМЕ3 №1265 ТЧ-2 Кривий Ріг з під’їзній колії (колія на
балансі колієвласника) допущено сходження з рейок 3-х
Схід з рейок 3
навантажених напіввагонів: 19 - №52725165 (Україна), 20 вагонів
№52747649 (Росія), 21 - №53601811 (Росія). о 15.00 всі
вагони встановлено на колію
Обхідник колії виявив на 124 км ПК5 на відстані 10 м від
колії вибухонебезпечний предмет (схожий на снаряд часів
Затримки поїздів
ВВВ). Місце огороджено
немає
Поїзд №64 Київ – Харків (ЧС4 №136) на 22 км ПК1
смертельно травмував стороннього чоловіка.

Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Поїзд затримано
на 00 год. 08 хв.
По МСДЦ «Каскад» відсутній контроль та управління
Затримано
роздільними пунктами. Причина: сторонніми особами на 103 поїзди: №141 на
км ПК8 перегону Нікополь – Марганець (одноколійний),
02 год. 20 хв.,
розкопано та викрадено два магістральних кабелі зв’язку №72 на 1 год. 09
МКПАШп-7х2+5х2+1 по 20 метрів кожний. О 13.35 роботу хв., №6489 на 56
пристроїв СЦБ відновлено
хв., №6485 на 50
хв., №6492 на 30
хв., №6490 на 24
хв., №6491 на 18
хв., №6494 на 12
хв., №73 на 10
хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(Сходження)

1-0-0 Інше

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

1-0-0 Втручання
в діяльність

02.03.2019
08:10
10

02.03.2019
08:41

11

02.03.2019
10:50
12

02.03.2019
14:00

13

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Канцерівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Жмеринка –
Сербинівці

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Михайленки –
Бердичів
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
ст. Заболотів

Поїзд №6492 Нікополь – Запоріжжя-2 (ЕР-1 №241 (РПЧ-2)
прибув на станцію, о 08.11 у другому вагоні машиніст
виявив сторонній предмет (сумка) та заявив про
неможливість подальшого руху до огляду стороннього
предмета працівниками ДСНС та поліції. При огляді сумки
працівником ДСНС виявлено господарські речі. Відправився
поїзд №6492 о 08.54 з затримкою
Поїзд №6321 Жмеринка – Гречани (ЕР9м №530 РПЧ-8, ТЧ-4
Жмеринка) зупинився на 1134 км (з.п. Межирів) та о 09.05
запросив допоміжний локомотив через несправність складу,
відправився самостійно о 09.11 з затримкою на 29 хв. При
подальшому слідуванні поїзд повторно зупинявся о 09.1609.34 на 1135 км ПК4. О 09.22 зі ст. Жмеринка надано
допоміжний локомотив ВЛ80т №1386. На ст. Сербинівці
поїзд №6321 прибув о 09.52, відправився з допоміжним о
10.19
Поїзд №6252 Шепетівка – Козятин (ЕР9м №545) зупинився
на регульованому переїзді 30 км з черговим працівником
через смертельне травмування чоловіка на велосипеді, який
виїхав на переїзд при працюючій світловій та звуковій
сигналізації з закритими шлагбаумами. Відправився поїзд
№6252 о 10.58 з затримкою на 8 хв.
Поїзд №3111 (2ТЕ10М №2601) зупинено за повідомленням
чергової ст. Видинів про вогонь, який виявлено у другому з
голови поїзда вагоні №68551555 (Україна, вантаж – шпали
непридатні непропитані, 330 шт., вага – 26,4 т., відправник
ВСП «Чернівецька дистанція колії» (ПЧ-11) ст. Чернівці,
отримувач ВСП «ТКРМЗ», ст. Тернопіль). Повідомлено
ДСНС. На місце події прибуло 3 пожежні машини: АЦ-4060-515М ДПРЧ-15 м. Снятин, АЦ-40(130) 63Б МПО смт.
Заболотів, АЦ-40(130) 63А МПК с. Задубрівці. О 14.38
пожежу ліквідовано, вантаж частково пошкоджено.
Орієнтовна причина – попадання іскри від тепловоза. О

Затримано
поїзди: №6492
на 42 хв. По
впливу
затримано поїзд
№6489 на 58 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд затримано
на 01 год. 25 хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно
травмовано
велосипедиста.
Поїзд затримано
на 00 год. 08 хв.

1-1-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд затримано
на 01 год. 47 хв.
По впливу
затримано поїзд
№3160 на 1 год.
37 хв.

1-0-0 Аварія
(Пожежа)

02.03.2019
21:26
14

02.03.2019
23:10
15

02.03.2019
23:17
16

03.03.2019
06:41
17

03.03.2019
10:35
18

15.20 вагон відчеплено. О 15.20 надано наказ на виїзд
пожежного поїзда ст. Хриплин для проливки вантажу.
Відправився поїзд №3111 о 15.47
Регіональна філія
Поїзд №3102 (ВЛ8 №962 ТЧ-1) зупинився на 23 км ПК6
«Придніпровська
через накладання стороннього предмету на колію (камінь), з
залізниця», ДН-3
наїздом.
В
локомотиві
пошкоджено
наметільник.
Запоріжжя, перегін ім. Відправився поїзд о 21.38.
А. Алімова –
Запоріжжя-Ліве
Регіональна філія
Поїзд № 7688 (ЕР2Р №3044, засилочний під поїзд №6407
«Південна залізниця», Харків- Пасажирський – Зміїв) на колії №3 парку «Н»
ДН-2 Харків, ст.
травмував
стороннього
чоловіка.
Потерпілого
Харків-Пасажирський госпіталізовано з травмою голови.
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Полтава-Київська

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін Львів –
Скнилів
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, перегін
Грабарівка – Пирятин

Поїзд №111 Харків - Львів (ВЛ82м №44 ТЧ-15) прибув із
запізненням на 3 хв. через недотримання нормативного
графіка руху. При плановій зміні електровоза на ЧС4 №131
ТЧ-1 (ТЧМ-1 Лисенко) машиніст заявив про несправність
автозчеплення. О 23.45 електровоз ЧС4 №131 відправлено
на ст. Вакулинці для розвороту. В 00.26 електровоз
повернувся на ст. Полтава-Київська. Відправився поїзд
№111 в 00.43
Машиніст тепловоза ЧМЕ3 №1229 повідомив, що на 1485 км
ПК3 між парною і непарною коліями лежить тіло людини з
ознаками травмування рухомим складом. Повідомлено:
поліція, швидка допомога
Поїзд №2411 (2ТЕ116 №791Б/1488Б) через несправність
локомотива зупинився на 777 км ПК5 з вимогою
допоміжного. Надано допоміжні локомотиви ЧМЕ3 №3188
та ЧМЕ3 №3379

Поїзд затримано
на 00 год. 12 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Травмовано
сторонню особу.
Затримка поїзда
склала 1 год. 15
хв.

1-0-1 Аварія
(Наїзд)

Затримка поїзда
склала 1 год. 26
хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

Затримка поїзда
склала 2 год. По
впливу
затримано
поїзди: №6243
на 2 год. 17 хв.,

1-0-0 Інцидент

№6523 на 49 хв.
03.03.2019
17:23
19

03.03.2019
16:05

20

03.03.2019
16:15
21

03.03.2019
17:38
22

23

03.03.2019
22:40

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Чоповичі
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін Сарни –
Мала Язвинка

Поїзд №78 Ковель – Москва (ЧС4 №183) на 332 км ПК1
смертельно травмовано стороннього чоловіка

Затримано
поїзди: №78 на
16 хв., №876 на
58 хв

Поїзд №967 Сарни – Ковель (М62 №1397) зупинився на 314 Затримка поїзда
км ПК1 через несправність тепловоза та запросив на 04 год. 01 хв.
допоміжний локомотив. О 16.43 тепловозом ЧМЕ3 №700
По впливу
поїзд повернуто на ст. Сарни. Відправився поїзд з
затримано
допоміжним тепловозом ЧМЕ3 №1377 о 16.50 із затримкою поїзди: №6320
на 55 хв. На ст. Рафалівка поїзд №967 прибув о 19.15 із на 1 год. 23 хв.,
затримкою на 2 год. 7 хв. через несправність тепловоза з №6349 на 1 год.
вимогою допоміжного. Допоміжний локомотив 2М62 09 хв., №6326 на
№231А/305Б надано зі ст. Ковель. Відправився поїзд №967 о 44 хв., №6336 на
21.10
32 хв., №142 на
17 хв.
Регіональна філія
Поїзд №3109 (ВЛ80 №646) через несправність локомотива Затримка поїзда
«Південно-Західна
зупинився на 343 км ПК5, відправився о 16.27, прибув на ст. більше 2 год. По
залізниця», ДН-4
Орепи о 16.38 та о 17.55 замовив допоміжний локомотив.
впливу
Коростень, перегін
Затримка поїзда
затримано
Новоград-Волинський
поїзди: №6504
– Орепи
на 19 хв. №849
на 5 хв.
Регіональна філія
Поїздом №5063 (ВЛ60п/к №1564) на 1505 км ПК1
«Одеська залізниця», смертельно травмовано стороннього чоловіка.
Смертельно
ДН-1 Одеса, перегін
травмовано
Одеса-Застава І –
сторонню особу
Одеса-Головна
Регіональна філія
Поїзд №6809 Запоріжжя-1– Енергодар (ЧМЕ3 №4253)
«Придніпровська
зупинився на 6 км ПК2 через несправність тепловоза та о Поїзд затримано
залізниця», ДН-3
22.46 запросив допоміжний локомотив. О 23.05 зі ст. на 01 год. 38 хв
Запоріжжя, перегін
Таврійськ надано допоміжний локомотив 2ТЕ116 №1470.

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

1-0-0 Інцидент

03.03.2019
23:30

24

04.03.2019
00:34
25

26

04.03.2019
04:50

04.03.2019
20:30
27

04.03.2019
21:30
28

Таврійськ – роз’їзд
Орлянка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Більманка – роз’їзд
Щебеневий

О 23.32 поїзд повернуто на ст. Таврійськ. Повторно
відправився поїзд №6809 з допоміжним в 00.05
На пульт-табло ДСП ст. Більманка з’явилась індикація
хибної зайнятості перегону та 2 ділянки наближення в
непарному напрямку, на пульті ЧДК індикація несправності
Затримано
переїздів 12км+476,4м та 16км+625,98м, також індикація поїзди: №141 на
несправності сигнальної установки №3/6. Причина:
32 хв., №70 на
сторонніми особами вскрито дві релейні шафи типу ШРУ на
19 хв., №96 на
переїзді 16км+625,98м (були закриті на типові запірні
10 хв.
пристрої) та викрадено 39 приладів СЦБ. О 02.45 роботу
пристроїв відновлено, перевірено, працюють справно
Регіональна філія
Поїзд №964 Ковель – Сарни (2М62 №174А) відправився із
«Львівська
запізненням на 2 год. 44 хв. через оборот вагонів від поїзда
залізниця», ДН-3
№967, який прибув з затримкою через транспортну подію. О
Рівне, ст. Ковель
01.55 поїзд прибув на ст. Повурськ з затримкою на 3 год. 7 Затримка поїзда
хв. через несправність тепловозу та запросив допоміжний на 04 год. 52 хв.
локомотив. О 02.38 зі ст. Ковель надано допоміжний
локомотив 2М62 №060. Відправився поїзд №964 з
допоміжним о 03.45 з загальною затримкою на
Регіональна філія
Поїзд №6668 Ромодан – Кременчук (ДР1А №237)
«Південна залізниця», відправився із затримкою на 51 хв. через роботу поліції, що
Постраждалі
ДН-4 Полтава, ст.
висаджувала пасажира з 4-ого вагону, який порушував
відсутні
Ромодан
громадський спокій та побив вікна в приміщенні вокзалу
Регіональна філія
За інформацією чергового поліції в районі зупиночного
Смертельно
«Південна залізниця», пункту Високий знаходиться чоловік з відрізаною нижньою
травмовано
ДН-2 Харків перегін кінцівкою. О 21.50 після огляду повідомив, що на обочині на сторонню особу.
Покотилівка – Мерефа 795 км ПК1 знайдене тіло невідомого чоловіка без ознак Затримок поїздів
життя з відрізаною кінцівкою
немає
Регіональна філія
Під час руху поїзда №2707 (ВЛ80т №1030) із зупиночної
«Південно-Західна
платформи Травнева невідомими особами камінням розбито
Затримок поїздів
залізниця», ДН-1
лобове скло електровоза. Склом пошкоджено помічника
немає
Київ, перегін
машиніста. Затримки поїздів немає
Баришівка –

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

1-0-0 Втручання
в діяльність

04.03.2019
18:40

29

05.03.2019
03:58

Бориспіль
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Холонівська

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Раухівка

30

31

05.03.2019
09:30

05.03.2019
13:21
32

33

05.03.2019
16:20

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Помічна
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Волноваха

Регіональна філія
«Львівська

Поїзд №807 Вінниця – Хмельницький (ДР1А №153) через
обрив кардану привода редуктора замовив допоміжний
локомотив, який надано з ст. Уладівка. Несправну секцію
відчеплено. Відправився з локомотивом ЧМЕ3 №1990 о
19.29 із затримкою на 48 хв. Через недотримання Затримка поїзда
нормативного графіка руху внаслідок несправності на 02 год. 56 хв.
локомотива ЧМЕ3 №1990 прибув на ст. Хмільник о 21.17 із
затримкою на 2 год. 05 хв. та запросив допоміжний
локомотив. Надано локомотив ЧМЕ3 № 2500 з ст.
Старокостянтинів-1. Відправився з ст. Хмільник о 22.08
Поїзд №2801 (ВЛ80с №469 ТЧ-2) зупинено на станції за
показанням пристрою АСДК-Б "Тривога 0" повторно, 14
вагон з голови поїзда №44937076 (Україна, ДР – 848 ВЧД
Здолбунів 17.06.2017, ПР-1 – 402 ВЧД Конотоп 15.09.2018 Затримка поїзда
по коду 563 - дефектний дерев'яний настил підлоги складає більше
платформи). Оглядом вагона локомотивною бригадою
2 годин
виявлено з лівої сторони затиснуті гальмівні колодки. О
04.35 машиніст заявив оглядача вагонів. Під час огляду ОВР
виявлено завал важелю в "мертвій точці".
Поїзд №2710 (ВЛ80Т №1177 ТЧ-3 Козятин) при
Затримка поїзда
прослідуванні маршрутного світлофора ЧОМ смертельно
склала 01 год. 14
травмував сторонню жінку, яка кинулася під поїзд
хв.
При перестановці 18 вагонів локомотивом ЧМЕ3 №1119 з
колії №10 Сортувального парку на колію насуву №1н
допущено сходження локомотива та першого вантажного
Затримки поїздів
вагона №60342375 (Росія, вантаж – вапняк) за локомотивом
немає
- усіма колісними парами. О 14.00 надано наказ на виїзд
відновного поїзда ст. Волноваха. О 17.00 вагон та о 19.42
локомотив встановлені на рейки
Поїзд №6389 Горинь – Здолбунів (Д1 №657-3/745-3 РПЧ-3 Поїзд затримано
Здолбунів) зупинився на 68 км ПК9 через загоряння на 07 год. 35 хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(Наїзд)

1-0-0 Аварія
(Схід)

1-0-0 Аварія
(Пожежа)

залізниця», ДН-3
Рівне перегін
Немовичі – Малинськ

05.03.2019
16:02
34

05.03.2019
18:25
35

05.03.2019
18:55
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Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Боярка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Заворичі
– Бобровиця

моторної секції №657-3. О 16.36 машиніст запросив
пожежний поїзд. О 16.40 надано наказ №25/ДНЦО-3 на виїзд
пожежного поїзда ст. Сарни, відправився о 16.54. Поїзд
№6389 при моторній секції №745-3 з пасажирами повернуто
на ст. Немовичі о 17.06. О 17.32 пожежу за допомогою 2
автомобілів ДПРЧ-8 м. Сарни локалізовано. О 19.00 пожежу
ліквідовано. О 19.40 закінчено роботи по остудженню кузова
пошкодженої секції. О 22.28 пожежний поїзд прибув на
місце дислокації. О 23.05 перегін відкрито для руху поїздів.
Потерпілих немає. Поїзд №6389 (Д1 секція №745-3 з
локомотивом ЧМЕ3 №3626) відправився із затримкою на 7
год. 35 хв.
Поїзд №6017 Київ – Фастів (ЕПЛ №011) на головній колії
№І на 878 км ПК5 травмував сторонню жінку, віком близько
35 – 40 років. Потерпілу доставлено швидкою допомогою до
міської лікарні м. Боярка.

Поїзд №884 Київ – Зернове (ЕР9м №384) зупинився на 787
км ПК1 через несправність складу (не підіймались
струмоприймачі). О 18.51 машиніст запросив допоміжний
локомотив. Допомогу надано поїздом №866 Київ –
Неданчичі (ЕР9т №668). Поїзд №884 в зчепі з поїздом №866
відправився на ст. Бобровиця із загальною затримкою на 1
год. 05 хв. Після усунення несправності поїзд №884
відправився зі ст. Бобровиця самостійно
Регіональна філія
Поїзд №3516 (2ТЕ116 1041Б/1175А,) зупинився на 919 км
«Донецька залізниця», ПК3 через спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ виявлено
ДН-2 Лиман, перегін розрив гальмівного рукава у вагоні №57270357 (Україна).
Кремінне – Кабанне Після заміни рукава поїзд виведено на ст. Кабанне із
затримкою на 1 год. 41 хв. та залишено на станції.

По впливу
затримано поїзд
№6336 на 3 год.
46 хв.

Травмовано
сторонню особу.
Затримано
поїзди: №6017
на 27 хв., №6019
на 11 хв..

1-0-1 Аварія
(Наїзд)

Затримка поїзда
на 01 год. 05 хв.
По впливу
затримано поїзд
№866 на 45 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано
на 01 год. 41 хв.
По впливу
затримано
поїзди: №139 на
1 год. 38 хв.,
№6332 на 1 год.

1-0-0 Інцидент

28 хв., №20 на
22 хв.
05.03.2019
20:10
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06.03.2019
06:55
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06.03.2019
06:15
39

06.03.2019
07:44

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Сухачівка – Правда
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Харків-Пасажирський
– Покотилівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Коростень
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Трійчате
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06.03.2019
08:20
41

42

06.03.2019

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Зав’ялівка – пост
примикання 34 км.
Регіональна філія

Машиніст поїзда №3534 (ВЛ11М/6 №492 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол,
ТЧМ-1 Поляков) на 9 км застосував екстрене гальмування
для запобігання наїзду на сторонню особу. Наїзд попередити
не вдалося травмовано чоловіка. Травмованого каретою
швидкої допомоги доставлено до лікарні №8 м. Кам’янське
Поїзд №4581 (локомотив резервом, ВЛ11 №642/644) на 789
км ПК8 травмував стороннього чоловіка. Потерпілого
госпіталізовано

Травмовано
сторонню особу

1-0-1 Аварія
(Наїзд)

Поїзд №4581
затримано. По
впливу
затримано поїзд
№6685 на 19 хв.

1-0-1 Аварія
(Наїзд)

В поїзді №2318 (2ТЕ10У №145 ТЧ-8 Гомель, ТЧМ-8
Ященко) під час приготування на відправлення оглядач- Затримка поїзда
ремонтник вагонів виявив крадіжку головної частини №2318 склала 1
повітророзподільника у 56 з голови поїзда вагоні №76708924
год. 23 хв.
(Литва). Вагон відчеплено
Поїзд №6851 Харків-Пасажирський – Дубове (ЕР2 №347)
після зупинки не відправився на графік через несправність
По обороту
складу. Відправився поїзд №6851, після усунення
відправився
несправності, о 09.05. Доповнення: на ст. Панютине поїзд
поїздом №6854 о
№6851 прибув о 10.42 з затримкою на 1 год. 37 хв., після
12.40 з
розміну складу на ЕР2р №7033 відправився о 10.51 з
затримкою на 01
затримкою на 1 год. 45 хв. Зі ст. Лозова після проходження
год. 38 хв.
поїзда №711, відправився поїзд №6851 об 11.22 з загальною
затримкою на 2 год. 3 хв.
При обході колії шляховим майстром виявлено крадіжку
матеріалів ВБК: накладки Р-65 чотирьох отворні – 2 шт.,
Затримано
болт стиковий в зборі – 4 шт., болт закладний в зборі – 34 поїзди: №119 на
шт., болт клемний в зборі – 34 шт., підкладки КБ-65 – 17 шт. 51 хв., №563 на
Перегін закрито для руху поїздів о 08.25, відкрито о 08.55.
34 хв
При обході монтер колії на 25 км ПК4 виявив крадіжку

Затримано поїзд

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-0 Втручання
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«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Зав’ялівка – пост
примикання 25 км
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Бурчацьк – Таврійськ

матеріалів ВБК: накладки Р-65 шести отворні – 4 шт., болт
стиковий в зборі – 12 шт. Перегін закрито для руху поїздів о
10.18, відкрито о 10.41.

№6466 на 00
год.35 хв.

Поїзд №4496 (електровоз резервом, ВЛ-8 №459) застосував
екстрене гальмування для запобігання наїзду на легковий
автомобіль ВАЗ-2108, який знаходився на регульованому
Затримка поїзда
переїзді 1163 км ПК3 (3 категорія) без чергового працівника.
№4496 склала 15
Наїзд запобігти не вдалося, автомобіль зачеплено підніжкою
хв.
електровоза. Автомобіль з місця події зник. В електровозі
погнутий поручень. Світлова та звукова сигналізація
працювала справно
Регіональна філія
Поїзд №6253 Козятин – Шепетівка (ЕР9м №509) зупинився
«Південно-Західна
згідно розкладу та запросив допоміжний локомотив через
Затримка поїзда
залізниця», ДН-2
несправність складу. Об 11.50 зі ст. Козятин-2 надано
на 01 год. 16 хв.
Козятин, ст. Бердичів допоміжний локомотив ВЛ-80 №201 від поїзда №3402.
Відправився поїзд №6253 з допоміжним о 12:23
Регіональна філія
Поїзд №6254 Ходорів – Тернопіль (ДР1А №203, з
«Львівська
тепловозом ЧМЕ3 №2800 ТЧ-14 Здолбунів) зупинився на 69
залізниця», ДН-2
км ПК2 через несправність тепловоза та о 17.03 запросив Затримка поїзда
Тернопіль, перегін
допоміжний локомотив. О 17.10 зі ст. Козова надано на 02 год. 10 хв.
Підвисоке – Потутори допоміжний тепловоз ЧМЕ3 №3791, поїзд №6254 з
допоміжним о 18.30
Регіональна філія
Поїзд №102 Київ – Херсон (ЧС8 №073 ТЧ-1 Київ-Пас.)
«Одеська залізниця», зупинився на 274 км ПК5 через несправність локомотива, з
ДН-2 ім. Т. Шевченка, вимогою допоміжного о 01.50. Зі ст. Чорноліська о 02.20
перегін Цибулеве –
надано допоміжний локомотив ВЛ80Т №1845 ТЧ-7
Чорноліська
Знам'янка, Затримка поїзда склала 1 год. 42 хв. По впливу
затримано поїзди: №76 на 1 год. 08 хв., №80 на 36 хв., №132
на 22 хв., №1466 на 1 год. 30 хв., №1462 на
1 год.
30 хв., №1651 на 30 хв., №2803 на 30 хв.

в діяльність

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

