Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 30.05.2019 по 06.06.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
9
0
37
Не з вини:
5
0
1
ВСЬОГО:
14
0
38
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
5
0
1
ВСЬОГО:
5
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
3
4
8
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
3
4
8
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
19
10
5
- наїзди на сторонніх
15
10
5
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
4
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
13
0
0
ВСЬОГО:
22
10
5
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
13
0
0
діяльність
ДТП на
залізничних
1
0
0
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

0

0

0

14

0

0

+13

0№

1

2

3

Дата і час
скоєння
подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Мітсубісі-Л-200 не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного та допустив
зіткнення з вантажним автомобілем не ліцензований.

Водій та 2 пасажири
загинули на місці пригоди
та ще 2 пасажири
легкового автомобіля
отримали травми

1-3-2 Не
ліцензований

1-1-0 Не
ліцензований

30.05.2019
11:15

Водій легкового автомобіля БМВ–750 недотримався
Водій легкового
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив автомобіля від отриманих
зіткнення з вантажним автомобілем Мерседес-Бенц-1841
травм загинув на місці
пригоди
Водій вантажного автомобіля ДАФ-ХФ-105.410 не
Постраждалі відсутні
впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини
дороги, де допустив перекидання транспортного засобу
Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи перевезення 18
Постраждалі відсутні
пасажирів за регулярним внутрішньообласним маршрутом
Перечин – Ужгород, не впорався з керуванням та з`їхав у
кювет

На 298 км
автодороги М-19
Доманово – Корель –
Чернівці – Тереблече
Тернопільської
області
30.05.2019 На 45 км автодороги
18:00
М-06 Київ – Чоп,
Київської області

4

31.05.2019
13:25
5

7

Причини та короткі обставини подій

30.05.2019
16:00

30.05.2019
06:25

6

Місце скоєння
подій

31.05.2019
13.00

01.06.2019

На 73 км автодороги
М-03 Київ – Харків
Київської області
На автодорозі Н-13
Львів – Самбір –
Ужгород
у м. Перечин
Закарпатської
області
На 210 км
автодороги Н-03
Житомир – Чернівці
Хмельницької
області
На вул. Вячеслава
Чорновола
у м. Рівному
На перехресті

1-0-0 З вини
1-0-0 З вини

Водій легкового автомобіля Шевроле-Авео не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з вантажним автомобілем МАН-ТГА

Водій легкового
автомобіля та 2 пасажири
від отриманих травм
загинули на місці пригоди

1-3-0 Не з вини

Водій автобуса І-Ван-А07А, здійснюючи перевезення 5
пасажирів за регулярним маршрутом «Рівне – Здолбунів»,
недотримався безпечного інтервалу руху та допустив
дотичне зіткнення з легковим автомобілем Рено-Меган
Водій легкового автомобіля ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО,

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

2 пасажири автобуса

1-0-2 Не з вини

07:50

8

02.06.2019
19:30

02.06.2019
16:35
9

03.06.2019
07:25
10

11

03.06.2019
08:35
04.06.2019
08:30

12

04.06.2019
08:30
13

14

04.06.2019
12:29

вул.
Б.Хмельницького –
вул. Одеська
у м. Дружківка,
Донецька обл.
На проспекті
Академіка Проскури
у м. Харкові

р/н. lt HEV783, не врахувавши дорожні обставини допустив
зіткнення з автобусом РУТА-22

отримали травми

Водій автобуса Богдан-А-092.02, здійснюючи перевезення
Постраждалі відсутні
5 пасажирів за міським маршрутом № 278, недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем Ніссан-Ліф
На вулиці
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-313Д,
здійснюючи
Водій легкового
Богатирської
перевезення
13
пасажирів
за
приміським
автомобіля отримав
у м. Києві
внутрішньообласним маршрутом № 397 «Київ – травму та був доставлений
Вишгород», проігнорував забороняючий сигнал світлофора
до лікарні
та допустив зіткнення з легковим автомобілем МерседесБенц-220
На 4 км автодороги Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-313Д,
здійснюючи
6 пасажирів автобуса
Н-83 Сновськ –
перевезення 14 пасажирів за для власних потреб Чернігів – отримали травми різних
Березне
Семенівка не впорався з керуванням, виїхав за межі ступенів тяжкості та були
Чернігівської
проїжджої частини дороги зїхав у кювет де допустив
доставлені до лікарні
області
перекидання транспортного засобу
На вулиці
Під час руху автобуса Атаман-А09306, водій якого Пасажир отримав травму
Братиславської
здійснював перевезення 14 пасажирів за міським
та був доставлений до
у м. Києві
маршрутом 14 пасажирів сталося падіння пасажира
лікарні
На перехресті вулиці Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-312
здійснюючи 24 особи отримали травми
Б. Хмельницького та перевезення 15 пасажирів за внутрішньообласним
проспекту
маршрутом № 742, не надав переваги у русі та допустив
Незалежності
зіткнення з легковим автомобілем Шкода-Фабія та
у м. Боярці
автобусом
І-Ван-А07А,
водій
якого
здійснював
Київської області перевезення 25 пасажирів за внутрішньообласним
маршрутом № 820
На проспекті
Водій автобуса Рута, здійснюючи перевезення 15 10 осіб отримали травми
Тракторобудівників пасажирів для власних потреб, не впорався з керуванням, різних ступенів тяжкості
у м. Харкові
виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з
та були доставлені до
вантажним автомобілем Рено-Мастер та легковим
лікарні
автомобілем Тойота-Хайландер
На вул. Стрийській Водій
легкового
автомобіля
НІСАН-КАШКАЙ,
1 пасажир автобуса
у м. Львові
недотримавшись безпечного інтервалу руху та допустив
отримав травми
зіткнення з автобусом ЕЛЕКТРОН-18501, водій якого

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-6 Не
ліцензований

1-0-1 Не з вини
1-0-24 З вини

1-0-10 З вини

1-0-1 Не з вини

05.06.2019
08:00
15

16

17

На 11 км + 500 м
автодороги М-11
«Львів-Шегині»,
поблизу села
Конопниця,
Пустомитівського
району,
Львівської області
На вул. Прокоф’єва
у м. Суми

здійснював перевезення 40 пасажирів за міським
маршрутом № 3-А
Водій автобуса БАЗ-А-079.19, здійснюючи перевезення 8
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «Львів Городок», недотримався безпечної швидкості руху, не
впорався з керуванням, з’їхав у правий по ходу руху кювет

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2103 під час виїзду з
прилеглої території не надав перевагу у русі та допустив
зіткнення з автобусом РУТА-25-СПГ, водій якого рухався
без пасажирів за міським маршрутом № 21
05.06.2019
На вул.
Водій автобуса MAН-НЛ202, здійснюючи регулярні
17:20
Полтавському шосе, перевезення 50 пасажирів за внутрішньообласним
у смт. Пісочин,
маршрутом № 1592 «Харків – Пісочин», недотримався
Харківського р-ну., безпечного бокового інтервалу руху допустив зіткнення з
Харківської області легковим автомобілем Рено-Логан
05.06.2019
14:00

1-0-2 З вини
Водій автобуса та 1 його
пасажир отримали травми

1-0-0 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
Постраждалі відсутні

Міський електричний транспорт
30.05.2019
06:35

На Салтівському
шосе,
у м. Харків

30.05.2019
14:10

На розворотньому
колу тролейбуса,
вул. 12 квітня
у м. Харкові

30.05.2019
13:30

На просп. Героїв
Сталінграда
у м. Харкові

1

2

3

Водій
легкового
автомобіля
Мерседес-Бенц-С350,
р/н 4AR3250, виїжджаючи з прилягаючої території (двору)
не надав переваги у русі та скоїв зіткнення з трамваєм Т3ВПА, водій якого здійснював перевезення 50 пасажирів за
міським маршрутом № 8 «602 м/н – вул. Одеська»
Водій вантажного автомобіля допустив зіткнення з
тролейбусом ТРОЛЗА, водій якого здійснював перевезення
5 пасажирів на міським маршрутом № 45 «вул. 12 Квітня –
вул. Роганська», у попутному напрямку, після чого водій
невстановленого вантажного автомобіля залишив місце
події
Водій тролейбуса ТРОЛЗА, водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 35
«вул. Одеська – м/н Північна Салтівка», недотримався
безпечної дистанції руху та допустив попутне зіткнення з
легковим автомобілем БМВ-Х3

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

4

5

31.05.2019 На проспекті Любові
17:00
Малої
у м. Харкові
31.05.2019
На проспекті
19:30
Московському
у м. Харкові

Під час руху тролейбуса Тролза, водій якого здійснював
перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом № 11, в
салоні сталося падіння пасажира
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21011 недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
трамваєм Татра-Т3, водій якого здійснював перевезення 40
пасажирів за міським маршрутом № 27

Пасажир отримав травму
та був доставлений до
лікарні
Постраждалі відсутні

1-0-1 Не з вини

Пасажирів та працівників
евакуйовано

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Не з вини

Залізничний транспорт
30.05.2019
20.10
1

30.05.2019
16:30
2

30.05.209
20.45
3

31.05.2019
14.15
4

31.05.2019
16.30
5

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Миронівка
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів. дільниця
Львів – МиколаївДністровський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп перегін
Крути – Плиски

Отримано повідомлення щодо мінування
Центрального та Південного вокзалів.

будівлі

Поїзд №2138 (ВЛ80С №660) зупинився за показанням
пристрою КТСМ «Тривога-1» у 40 рух. од., 2 вісь, права
О 15.45 поїзд №2138
сторона та 4 вісь, права та ліва сторони, вагон №94656543 відправився із загальною
(Україна). Після огляду о 13.50 ТЧМ заявив аварійний затримкою на 2 год. 33 хв
нагрів букси. Вагон відчеплено..
Підчас огляду складу поїзда №3002 (3435-376-4200) на
О 21.30 цистерну
колії №3 Південного парку працівниками вагонного
відчеплено від складу
господарства виявлено течію вантажу – дизельне паливо
поїзда та переставлено на
(аварійна картка - №315, №ООН 1202) з клапану відводу
неелектрифіковану колію
конденсату у цистерні №74945353 (власник Білорусь, 60 т,
№9 Південного парку для
ст. навантаження Барбаров, ст. призначення Сміла
усунення протікання
Одеської зал.).
Поїзд №3229 (ВЛ11М №121) через не дотримання
нормативного графіка руху, унаслідок несправності
локомотива, прослідував дільницю із затримкою на 3 год. Затримка поїзда на 03 год.
30 хв
30 хв.
Поїзд №2142 (ВЛ80 №1617) зупинився на 698 км ПК6 за
показанням пристрою КТСМ «Тривога-2» у 8 рух. од., 2
вісь, ліва сторона, вагон №58585654 (Україна). Після
огляду ТЧМ заявив відчеплення вагона. О 18.57 прибув на
ст. Плиски, вагон відчеплено.

Відправився поїзд №2142
о 20.17 із загальною
затримкою на 3 год 45 хв.
По впливу затримано
поїзд №773 на 8 хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварійна
ситуація

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

31.05.2019
21.05
6

31.05.2019
22.19
7

01.06.2019
00.20
8

01.06.2019
12:26
9

01.06.2019
11:23
10

01.06.2019
15:41
11

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя I
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Борщагівка –
Почайна
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Любитів – Ковель.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин,
ст. Фастів-2.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
ВолодимирВолинський –

З повідомлення ДСЦ на колії №4 виявлено крапельну течію
вантажу – бензин (аварійна картка №305, ООН 1203) 60
крапель/хв. з верхнього запобіжного клапану у цистерні
№74126558 (Україна, ст. відправлення Кагамлицька
Південна зал., ст. призначення – Запоріжжя Вантажне
Придніпровська зал.) О 21.40 течію усунено
Поїзд №4802 (ВЛ80 №671) на 10 км ПК7 смертельно
травмував стороннього чоловіка.

Поїзд №776 Київ –Харків (ЧС4 №042) відправився із
затримкою на 17 хв. через перекриття колії групою людей
(3 особи).
Поїзд № 4301 (ЧС8 №029, резервом під поїзд №87) на
регульованому без чергового працівника переїзді 360 км (4
категорії) при швидкості 60 км/год. застосував екстрене
гальмування, але не уникнув зіткнення з вантажним
автомобілем КамАЗ-5320, р/н АС0945ВІ, що виїхав на
переїзд при справно діючій світловій та звуковій
сигналізації. В електровозі пошкоджені важіль автозчепу,
оглядова підніжка
Поїзд № 9302 (ВЛ80т №1452) зупинився для огляду
локомотива та об 11:50 запросив допоміжний через нагрів
моторно-вісьового підшипника. Допоміжний локомотив
(ВЛ80т №1471) надано зі ст. Устинівка від поїзда № 3462.
О 14:08 поїзд готовий до відправлення. Відправився поїзд
№ 9302 о 15:36 після пропуску поїздів № 6235, 6236, 2823,
2813, які слідували у «вікно» по ст. Устинівка
Поїзд № 6303 Ковель – Червоноград (Д1 №658-3 РПЧ-3
Здолбунів, з локомотивом 2М62У № 174А ТЧ-7 Ковель)
зупинився на 79 км ПК7 через несправність локомотива та
о 16:00 запросив допоміжний. З допоміжним локомотивом
(2М62 № 1232)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварійна
ситуація

Поїзд затримано на 22 хв.

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда на 17 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі відсутні.
Затримано поїзди: № 4301
на 57 хв., № 87 на 11 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Затримка поїзда № 9302
склала 3 год. 54 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд № 6303 затримано
на 1 год. 33 хв. По впливу
затримано поїзд № 142 о
на 21 хв.

1-0-0 Інцидент

01.06.2019
21:28
12

01.06.2019
21:45
13

01.06.2019
21:40

14

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Залютине – Куряж.
02.06.2019
Регіональна філія
08:30
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Луцьк
02.06.2019
Регіональна філія
08:09
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївДеміївський
02.06.2019
Регіональна філія
10:30
«Одеська залізниця»,
02.06.2019
06:55

15

16

17

18

Іваничі.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Запоріжжя І –
Кушугум.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Федорівка.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава,
Кременчуцький
вузол.

Поїзд № 95 Харків – Федорівка – Маріуполь (ЧС7 №173
ТЧ-3 Мелітополь) на 1113 км смертельно травмував
підлітка (на вигляд 13-15 років)

Поїзд № 4305 (2ТЕ116 №701/1347 ТЧ-3 Мелітополь)
травмував сторонню жінку. Потерпілу з травмою голови
госпіталізовано.

Поїзд № 95 затримано на
1 год. 03 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд № 4305 затримано
на 35 хв.

1-0-1 Аварія

Відключення напруги у контактній мережі. О 21:48 подано
живлення в к/мережу дільниці Кобеляки – Потоки від ЕЧЕЗатримано поїзди: № 59 на
11 ст. Кобеляки. О 22:55 подано живлення в к/мережу та
1 год. 30 хв., № 6899 на 1
ПЛ-ДПР дільниці Павлиш – Кременчук від ЕЧЕ-5 ст.
год. 25 хв., № 6877 на 1
Олександрія через ПСК Озера (Одеської зал.). Причина –
год. 04 хв., № 6667 на 20
падіння металевих опор № 59, 60 ПЛ-154 кВ між
хв., № 3163 на 2 год. 20
підстанціями м. Кременчук 330кВ та ЕЧЕ-45 ст.
хв., № 3198 на 47 хв., №
Кременчук. О 06.40 працівниками ЕЧ-8 проведено
3782 на 1 год. 24 хв.
детальний огляд місця падіння та виявлено: підпили опор і
викрадені металеві конструкції із зазначених опор
Поїзд № 6134 Харків – Золочів (ЕР2 №406) на 240 км ПК9
травмував сторонню жінку похилого віку. О 07:10
Травмовано сторонню
потерпілу поїздом доставлено до ст. Куряж та передано
особу. Поїзд № 6134
працівникам швидкої допомоги
затримано на 1 год. 24 хв.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано О 09.10 після огляду
Затримок поїздів немає
території вибухонебезпечних пристроїв не виявлено,
роботу вокзалу відновлено
Поїзд №6702/6701 Київ –Миронівка (ЕР9м №501)
відправився із затримкою на 35 хв. через не переведення
Затримка поїзда на 00 год.
стрілочного переводу №99/101. Причина: сторонніми
35 хв.
особами опущено курбельну заслінку на стрілці №99.
Повідомлено: поліцію, ВОХР
Працівником колійного господарства на 174 км ПК8 парної Затримано поїзд №4832 на
колії виявлено крадіжку сторонніми особами матеріалів
37 хв. Повідомлено:

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

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

19

20

21

22

23

24

ДН-1 Одеса, перегін
Бандурка –
Бешкетове
02.06.2019
Регіональна філія
13:45
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Вороненко –
Ясиня
02.06.2019
Регіональна філія
16:27
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Ігрень –
НижньодніпровськВузол
02.06.2019
Регіональна філія
20:05
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ, ст.
Бурштин

ВБК: стикові накладки Р-65 – 4 шт., стикові болти у зборі –
8 шт. О 10.30 колію закрито для руху поїздів, об 11.02
відкрито.
Поїзд №358 Рахів – Київ (2ТЕ10М №3447) зупинився на 99
км ПК9 через знаходження на колії тіла стороннього
чоловіка із слідами травмування рухомим складом.
Повідомлено поліцію. Після прибуття поліції, відправився
поїзд о 14.18 із затримкою на 33 хв. Попередня причина:
чоловік кинувся під поїзд №25 сполучення Одеса – Рахів
Поїзд №825 Покровськ – Дніпро (ЕПЛ2Т №024, РПЧМ
Мамонтов) на 203 км ПК5 травмував стороннього чоловіка
Троцко А.І., 1951 р.н. О 17.09 потерпілого поїздом
доставлено до ст. Дніпро та передано працівникам швидкої
допомоги.

поліцію, ВОХР

Затримка Поїзда на 33 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №825 затримано на
28 хв. По впливу
затримано поїзд №731на
16 хв.

1-0-1 Аварія

Поїзд №702 Львів – Чернівці (2М62 №1157А) зупинився
через вихід з ладу регулятора оборотів дизеля з вимогою
Поїзд № 702 затримано на
допоміжного локомотива. Допомога надана локомотивом
01 год. 22 хв. По впливу
2М62 №961. Затримка поїзда склала 29 хв. Поїзд №702
затримано поїзди: №6415
відправився зі ст. Бурштин о 20.30 із загальною затримкою
на 26 хв., №6416 на 42 хв.,
на 1 год. 22 хв. через пізнє надходження по ст. Ходорів
№6066 на 43 хв.
(+53 хв. – надання допоміжного локомотива ЧМЕ3 №5729
на перегоні Персенківка – Сихів).
02.06.2019
Регіональна філія
Машиніст поїзда №2321 (ВЛ80с №2391) повідомив про
Смертельно травмовано
22:35
«Одеська залізниця», знаходження на 1259 км ПК3 між 1 та 2 коліями тіла
сторонню особу. Затримки
ДН-1 Одеса, ст.
сторонньої жінки з ознаками травмування рухомим
поїзда немає
Буялик
складом. Повідомлено: поліція, швидка допомога.
02.06.2019
Регіональна філія
Поїзд №18 Ужгород – Харків (ЧС4 №049) зупинився на 319
23:08
«Південно-Західна км ПК9 через падіння тиску в гальмівній магістралі,
залізниця», ДН-4
затримка +18 хв. О 00.18 прибув на ст. Коростень та о 00.22 Затримки поїзда на 1 год.
Коростень, перегін ТЧМ замовив допоміжний локомотив. З локомотивом
14 хв.
Вершниця –
ВЛ80к №704 поїзд відправлено о 00.58
Рихальська
03.06.2019
Регіональна філія
Поїзд №9502 (ВЛ82М №056 ТЧМ Пелих, ВЛ82М №026)
Затримка поїзда №9502
00:04
«Південна
зупинено на 2 головній колії у зв’язку з відсутністю
склала 3 год. 08 хв. По
залізниця», ДН-5
живлення у контактній мережі на перегоні Есхар – Зелений впливу затримано поїзди:
Куп’янськ, ст.
Колодязь. Причина – падіння шлейфа внаслідок перепалу
№20 на 1 год. 01 хв.,

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

Мохнач

03.06.2019
01:16
25

03.06.2019
09.37
26

03.05.2019
12.16
27

28

03.06.2019
17.30

03.06.2019
18.17
29

30

31

03.06.2019
, 11.38 –
18.20

03.06.2019
22.34

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Магедове
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Бандурка –
Бешкетове
Регіональна
філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1
Київ, перегін КиївДеміївський – КиївПасажирський
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Луцьк
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. ДніпроГоловний
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Плавні –
Канкринівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.

на металоконструкцію щоглового роз’єднувача ФЛ2 по ст.
Зелений Колодязь

№370 на 45 хв., №2642 на
1 год. 33 хв., №6811 на 1
год. 13 хв.

Стрілочний перевід №7 не переводився в плюсове
положення через роз’єднання сторонніми особами довгої
Затримано поїзд №2198 на
контрольної тяги з лінійкою.
50 хв.
З повідомлення бригадира колії на 174 км ПК3, 176 км ПК7
парної колії виявлено крадіжку сторонніми особами
матеріалів ВБК: стикові накладки Р-65 – 9 шт., стикові
болти у зборі – 24 шт.
Поїзд №11 Новоолексіївка – Київ (ЧС4 №102, ТЧМ-1
Рибалко) на 854 км ПК7 смертельно травмував сторонню
жінку.

Отримано повідомлення щодо мінування
Пасажирів та працівників евакуйовано.
огляду території вибухонебезпечних
виявлено, роботу вокзалу відновлено.
Отримано повідомлення щодо мінування
Пасажирів та працівників евакуйовано
огляду території вибухонебезпечних
виявлено, роботу вокзалу відновлено.

будівлі вокзалу.
О 18.25 після
пристроїв не
будівлі вокзалу.
О 19.10 після
пристроїв не

На пульт-табло ДСП ст. Плавні сигнальна установка №6
сигналізує червоним. Причина: на 1131 км ПК7 виявлено
закорочування
рейкового кола металевою трубою
розташованою під
залізничним полотном (незаконне
прокладання
водопроводу
для
поливу
дачним
кооперативом).
При відправленні поїзд №3607 (ВЛ-8 №1241 та ВЛ-8
№873) в горловині станції сталося сходження 6 вагонів:
№64001753 (Латвія), №60013554 (Казахстан), №60437449
(Казахстан), №52293131 (Естонія), №56846264 (Україна),

1-0-0 Втручання
в діяльність

О 09.37 колію закрито для
руху поїздів, об 11.32
відкрито. Затримано
поїзди: №2416 на 1 год 20
хв, №6402 на 9 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
затримано на 11 хв. По
впливу затримано поїзд
№829 на 6 хв.

1-1-0 Аварія

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

По впливу затримані
поїзди: №3001 на 48 хв.,
№215 на 24 хв., №86 на 6
хв., №1462 на 6 хв.,
№6702 на 6 хв., №6516 на
5 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

На рух поїздів не впливає

1-0-0 Аварія
(Схід вагонів)

32

33

34

35

36

37

38

Новобункерна ПАТ
«АрселорМіттал
Кривий Ріг».
04.06.2019
Регіональна філія
01.05
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, ст.
Розкошівка
04.06.2019
Регіональна філія
02.45
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Верхівцеве –
Вільногірськ
04.06.2019
Регіональна філія
06.23
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Кривий Ріг

№60986007 (Україна), відповідно 3, 4, 5, 6, 7, 8 з голови
поїзда. Вантаж гематит

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Борщагівка
04.06.2019
Регіональна філія
13:26
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Тимкове.

Поїзд №2472 (ВЛ80т №1141, ТЧМ-9 Білецький) на 10 км
ПК4 травмував стороннього чоловіка. Потерпілого
госпіталізовано до лікарні.

04.06.2019
09.02

04.06.2019
10:02

04.06.2019
17:10

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Розівка.
Регіональна філія
«Придніпровська

Поїзд №3441 (2ТЕ10М №2419, ТЧМ-6 Фещук) на 104 км
ПК2 смертельно травмував стороннього чоловіка

Поїзд №2823 (ВЛ-8 №291 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) зупинився на
114 км за вимогою працівника охорони через скидання
металобрухту з вагонів сторонніми особами. Після зупинки
поїзда сторонні особи втекли.
Машиніст локомотива (ВЛ11 №098) повідомив, що в
парній горловині жорстка поперечина знаходиться в
негабариті та виникла загроза безпеці руху поїздів. О 06.33
знято напругу на коліях. О 06.50 бригада ЕЧК-19 виїхала
на місце пошкодження. О 07.20 контактну мережу
приведено в габарит.

Під час виконання маневрових робіт локомотивом ЧМЕ3
№ 3255, по осадженню 2-х вагонів, на колії № 51 сталося
сходження другого за напрямком руху вагона № 56170707
(Україна, вантаж – прокат чорних металів), двома
колісними парами. О 18:04 вагон встановлено на рейки
Поїзд № 2521 (2ТЕ116 №1100Б/1324А) зупинився через
несправність секції № 1324А локомотива (роз’єднання
шатуна з поршнем) з вимогою допоміжного. Допомогу
надано локомотивом ТЕ33АС № 2015, зі ст. Волноваха.
За повідомленням машиніста поїзда № 2151 (ВЛ8 № 873
ТЧ-1 Н.Д.-Вузол, ТЧМ-2 Солодаренко) у колії на 156 км

Затримок поїздів нсмає

1-1-0 Аварія

Затримка поїзда №2823
склала 40 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

О 07.25 напругу подано,
крім колій: №1, №14 та
№15. Затримано поїзди:
№6451 на 2 год. 29 хв.,
№739 на 1 год. 47 хв.,
№6466 на 1 год. 44 хв.,
№376 на 1 год. 33 хв.,
№298 на 1 год. 16 хв.,
№6468 на 47 хв.

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу. Затримка поїзда
склала 18 хв.

1-0-1 Аварія

На рух поїздів не впливає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)
1-0-0 Інцидент

Поїзд № 2521 затримано
на 2 год. 53 хв.
Затримок руху поїздів
немає

1-1-0 Аварія
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залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Висунь – Тимкове.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Підгірці.

ПК2 знаходиться смертельно травмований сторонній
чоловік.

Поїзд № 6705 Київ – Миронівка (ЕР9м №545) зупинився
через несправність складу (заклинювання редуктора і
відсутність тяги). Машиніст заявив про необхідність
відчеплення вагона № 551-04 та надання допоміжного Поїзд № 6705 затримано
локомотива. О 19.07 надано допоміжний локомотив ВЛ80к
на 1 год. 33 хв.
№ 687 (ТЧМ-9 Луста) зі ст. Київ-Волинський, відчеплено
вагони: № 551-04 та № 383-07. Поїзд № 6705 з допоміжним
відправився о 20:09
Регіональна філія
Поїзд № 6257 Вапнярка – Одеса-Головна (ЕР9Е № 657) на
«Одеська залізниця», 1471 км ПК7 смертельно травмував стороннього чоловіка.
Поїзд № 6257 затримано
ДН-1 Одеса, перегін
на 9 хв.
Карпове – Вигода.
Регіональна філія
Поїзд № 2701 (2ТЕ116 №514) зупинився через несправність
«Одеська залізниця», локомотива із вимогою допоміжного. О 01:59 зі ст.
Поїзд № 2701 затримано
ДН-2 ім. Т.
Помічна надано допоміжний локомотив 2Т10УТ № 065.
на 5 год. 30 хв.
Шевченка, ст.
О 03:20 поїзд № 2701 відправився з допоміжним.
Капустине.
Регіональна філія
Поїзд №6892 Горностаївка – Чернігів (ДР1А №278 з
«Південно-Західна тепловозом ЧМЕ3 №3773) відправився із запізненням на 50
залізниця», ДН-1
хв. через несправність тепловоза та запросив допоміжний Затримка поїзда на 00 год.
Київ, ст.
на ст. Грибова Рудня. З тепловозом №4851 (ЧМЕ3 №4716),
49 хв.
Горностаївка
наданим із ст. Чернігів, поїзд відправлено із загальною
затримкою на 1 год. 49 хв.
Регіональна філія
Поїзд №2307 (2М62У №235) на 5 км ПК5 смертельно
«Львівська
травмував невідомого чоловіка.
Поїзд затримано на 1 год
залізниця», ДН-1
25 хв.
Львів, перегін
Персенківка – Львів
Регіональна філія
Поїздом №2806 (ВЛ80К №132) на 44 км ПК8 смертельно
«Львівська
травмована стороння жінка - Мартин Іванна Григорівна,
залізниця», ДН-3
1941 р. н., жителька с. Суховоля Бродівського р-ну
Поїзд затримано на 43 хв.
Рівне, перегін
Радивилів – Броди
Регіональна філія
Отримано повідомлення від співробітників ДСНС щодо
Затримок поїздів немає.
«Придніпровська
мінування вокзалу. Пасажирів та працівників евакуйовано

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія
1-0-0 Втручання
в діяльність
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залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Кам’янськеПасажирське
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ

О 18.50 роботу вокзалу відновлено, вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено.
Поїздом №7007 Борщагівка – Немішаєве (ЕР9м №060) на
початку , 17.05, ст. Буча пасажирської платформи
травмовано сторонню жінку. Повідомлено: поліція, швидка
допомога, СБУ.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Травмовано сторонню
особу. Поїзд затримано на
7 хв.

1-0-1 Аварія

Олександр ГОНЧАР

