Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 31.01.2019 по 07.02.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
15
0
10
Не з вини:
9
4
21
ВСЬОГО:
24
4
31
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
2
Не з вини:
3
0
4
ВСЬОГО:
4
0
6
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
3
8
1
Інше
2
0
0
ВСЬОГО:
5
8
1
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
7
2
3
- наїзди на сторонніх
5
2
3
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
11
0
0
ВСЬОГО:
18
2
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння
подій
30.01.2019
09:31

1

31.01.2019
14:00

2

3

31.01.2019
09:30

Місце скоєння
подій
На 136 км + 200 м,
автодороги Н-10
“Стрий – Чернівці Мамалига”, поблизу с.
Глибоке,
Коломийського
району, ІваноФранківської обл.
На 125 км автодороги
М–15 «Одеса – Рені –
Бухарест», поблизу
села Миколаївка –
Новоросійська,
Одеської обл.

На вул. В. Чорновола,
у м. Рівному

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

11

0

0

0

0

0

0
11

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Хюндай Акцент не обрав
Водій легкового
безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху автомобіля помер
де допустив зіткнення з вантажним автомобілем Ренов лікарні,
Преміум
пасажир
легкового
автомобіля
отримав травми
Водій легкового автомобіля БМВ, під час маневру обгону
2 пасажири
транспортного засобу не впорався з керуванням, здійснив
автобуса
виїзд на смугу зустрічного руху та на лівому узбіччі по ходу
загинули, водій
руху допустив зіткнення з автобусом Фольксваген-LT35, автобуса та 9 його
водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за
пасажирів, 3
міжміському внутрішньообласним маршрутом «Кілія –
пасажири
Одеса»
легкового
автомобіля
отримали травми
Водій легкового автомобіля Ніссан-Максіма не надав
Постраждалі
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом
відсутні
БАЗ-А079, водій якого здійснював перевезення 7 пасажирів

Попередня
причина пригоди
1-1-1
Неліцензований

1-3-12 Не з вини

1-0-0 Не з вини

31.01.2019
16:50
4

01.02.2019
15:45
5

6

7

01.02.2019
13:30

01.02.2019
14:30

01.02.2019
21:30
8

02.02.2019
08:30
9

за міжміським маршрутом «Рівне ПВА – Здолбунів АС»
Водій автомобіля таксі Шевролет-Авео, рухаючись без
Постраждалі
пасажирів не вибрав безпечної швидкості та дистанції руху,
відсутні
допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
Фольксваген-Гольф, який по інерції продовжив некерований
рух та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.25, водій
якого здійснював перевезення 16 пасажирів за маршрутом
"Тернопіль-Чортків"
У с. Комишанка,
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110 недотримався Водій легкового
Недригайлівського
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з
автомобіля
району, Сумської обл. автобусом РУТА-22, водій якого здійснював перевезення 19 отримав травми
пасажирів за регулярним міжміським маршрутом «СумиРомни»
На вул.
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-310D,
здійснюючи
Постраждалі
Новокузнецькій,
перевезення пасажи рів за міським маршрутом № 37, не
відсутні
у м. Запоріжжі
вибрав безпечної швидкості та інтервалу руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Ніссан-Кашкай
На проспекті Науки, у Водій автобуса ІВАН-А07А1, який рухаючись без пасажирів
Постраждалі
м. Харкові
за міським маршрутом № 303 «пр-т Дзюби – ст. м.
відсутні
Наукова», недотримався безпечного бокового інтервалу
допустив зіткнення з легковим автомобілем РЕНО-МЕГАН
На вул. Тулузи,
Водій автобуса БОГДАН-А9201, здійснюючи перевезення
4 пасажири
у м. Києві
пасажирів за міським маршрутом № 576, недотримався
автобуса
безпечної швидкості та дистанції руху допустив наїзд на отримали травми
припаркований вантажний автомобіль Рено-Магнум-460 з
напівпричіпом Кроне-SDP (неліцензований)
На 525 км.
Водій
вантажного
автомобіля
Мерседес-Спринтер
1 пішохід від
Автодороги М-03
недотримався безпечної швидкості руху, не впорався з отриманих травм
«Київ-Харківкеруванням та на правому узбіччі допустив наїзд на загинув на місці
Довжанський»,
пішоходів та легковий автомобіль Таврія
пригоди, 2
Харківська обл.
пішоходи, водій
та 1 його
пасажир
В смт. Велика
Березовиця,
Тернопільського
району,
Тернопільської
області

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-4 З вини

1-1-5
Неліцензований

02.02.2019
12:40
10

02.02.2019
19:10
11

03.02.2019
06:00
12

13

04.02.2019
07:45

05.02.2019
08:30
14

05.02.2019
11:00
15

16

04.02.2019

отримали травми
Водій автобуса БОГДАН-A-092.02, здійснюючи перевезення
Постраждалі
10 пасажирів за міським регулярним маршрутом №147 «ст.
відсутні
м. Проспект Гагаріна – м/н Горизонт», недотримався
безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з
легковим автомобілем ТОЙОТА-КАМРІ
На вулиці
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 15 Пішохід отримав
Городоцькій
пасажирів за міським маршрутом №28, здійснив наїзд на
травми
у м. Львові
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
дороги, не в установленому місці, в умовах обмеженої
оглядовості
На вул. Мерефянське Під час руху автобуса I-ВAН, , без пасажирів за приміським
Постраждалі
Шосе у м. Харкові
маршрутом № 1154 «м. Харків – м. Мерефа», внаслідок
відсутні
технічної несправності в автобусу відпало заднє колесо та
викотилось на полосу зустрічного руху де зіткнулось з
легковим автомобілем ВАЗ-2110
На 185 км автодороги Водій автобуса Сетра, рухаючись без пасажирів за
Постраждалі
„Київ-Чоп»
міжнародним маршрутом „Гданськ-Київ”, відчув різкий
відсутні
Житомирської
запах диму, здійснив екстрену зупинку та виявив загоряння
області
моторного відсіку
На вул. Дорофєєва,
Водій автобуса БАЗ-А081.10, здійснюючи перевезення 11
3 пасажири
у м. Херсоні
пасажирів за міським маршрутом № 8 «Острів – ТЕЦ»
автобуса
недотримався безпечної дистанції та швидкості руху, отримали травми
допустив наїзд на тролейбус ЗиУ-9, водій якого зупинився
попереду, внаслідок сходу штанги з контактної лінії
електромережі та здійснював перевезення 17 пасажирів за
міським маршрутом № 3 «Гідропарк – пл. Чорновола»
На автодорозі М-15 Водій легкового автомобіля Деу-Ланос здійснюючи маневр 6 осіб загинули та
між м. Мар’янка та обгону т.з. не впорався з керування та допустив лобове
1 отримала
м. Курахове,
зіткнення з легковим автомобілем Шевролет-Лачетті,
травми
Донецької обл.
внаслідок зіткнення відбувся вибух газового обладнання в
Деу-Ланос
На вул.
Водій автобуса МАЗ-103060, здійснюючи перевезення Пішохід отримав
На проїзді
Олександрівському,
у м. Харкові

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Нерезидент

1-0-3 З вини

1-6-1
Неліцензований

1-0-1 Не з вини

17

21:35

Добровольського
у м. Одеса

04.02.2019
07:25

На вул. Генерала
Момота у м. Черкаси

04.02.2019
20:30

На вул. Дерев’янка
у м. Харкові

05.02.2019
08:15

На автодорозі
«Колісниківка –
Шевченкове –
Безмятежне»
Шевченківського
району, Харківської
обл.
На перехресті вул.
Запорізьке шосе та
вул. Панікахи у м.
Дніпрі
На пр. Соборному у
м. Запоріжжі

18

19

20

04.02.2019
18:00

05.02.2019
08:10
21

06.02.2019
08:30
22

На автодорозі М-21
«ВиступовичіЖитомир-Могилів
Подільський», в смт.
Топорище,

пасажирів за міським маршрутом № 1 скоїв наїзд заднім
правим колесом на ногу пішохода, яка раптово впала при
виході на бордюр
Водій автобуса БАЗ-А-079.14, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 5, виїхав на смугу
зустрічного руху де допустив зіткнення з легковим
автомобілем ВАЗ–2101
Водій автобуса БАЗ-A079.14, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 20-е «майдан
Конституції – Лікарня швидкої допомоги», недотримався
безпечного бокового інервалу руху допустив зіткнення з
легковим автомобілем ЛЕКСУС
Водій автобуса БАЗ-А079, рухаючись без пасажирів за
регулярним спеціальним маршрутом «смт. Шевченкове –
Безм’ятежненська ЗОШ – c. Кравцівка – с. Миропілля – с.
Старий Чизвик – Безм’ятежненська ЗОШ», під час
зустрічного роз’їзду недотримався безпечного бокового
інтервалу та допустив зіткнення з легковим автомобілем
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-E200
Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спринтер, рухаючись не за
маршрутом (без пасажирів) не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ
Водій автобусу Мерседес-Бенц-313CDI, здійснюючи
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 63-А «БК
ЗАЛК – вул. Європейська», допустив наїзд на пішохода,
який раптово вийшов на проїзну частину поза межами
пішохідного переходу
Водій легкового автомобіля Мітсубіші недотримався
безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням виїхав
на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з
автобусом БАЗ-А079, водій якого здійснював перевезення
пасажирів за маршрутом «Словечно-Житомир». Після

травми
Водій легкового
автомобіля
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Пасажир
легкового
автомобіля
отримав травми
Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

1 пасажир
автобуса, водій
легкового
автомобіля та 3
його пасажири

1-0-1 Не з вини

1-0-5 Не з вини

05.02.2019
18:20

Черняхівського
району
На вул. Коновальця у
м. Івано-Франківську

23

06.02.2019
09:20

На вул.
Хмельницькій, у с.
Користова,
Волочиського району

05.02.2019
18:34

На вул. С.Бандери у
м.Суми

05.05.2018
18:56

На вул. Мілютенка, у
м. Києві

06.02.2019,
15:23

На перехресті вул.
Академіка Павлова та
вул. Валентинівська,
у м. Харкові

06.02.2019
18:30

Поблизу с. Рідківці,
Новоселівського
району,
Чернівецької області

24

25

26

27

28

зіткнення обидва транспортні засоби з’їхали в кювет

отримали травми

Водій автобуса Богдан-А092, здійснюючи перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 41 «Каскад –
Постраждалі
Онкодиспансер», недотримався безпечного бокового
відсутні
інтервалу, допустив наїзд на припаркований легковий
автомобіль Ніссан-Ліф
Під час здійснення перевезень пасажирів за маршрутом
«Волочиськ - Хмельницький», водій автобуса БАЗ-А079.23,
Пасажир отримав
не дочекався доки пасажири займуть місця для сидіння,
травми
розпочав рух т.з., в наслідок чого пасажир не втримався та
випадково відкривши вхідні двері випав з автобуса
Водій автобуса РУТА-25, здійснюючи перевезення 15
пасажирів за маршрутом № 52 «Госпіталь-Госпіталь», під
час зупинки допустив самовільний рух автобуса заднім
Постраждалі
ходом, в наслідок чого здійснив наїзд на стоячий позаду
відсутні
автобус БОГДАН-А701.32, водій якого здійснював
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 65 «Героїв
Крут - Автовокзал»
Під час руху автобуса ЛАЗ-А292Д1 до місця зберігання т.з.,
Постраждалі
без пасажирів, стався відрив причепної частини
відсутні
зчленованого автобуса
Водій легкового автомобіля ТОЙОТА-ЯРІС порушив
правила маневрування та допустив зіткнення з автобусом
Постраждалі
РУТА-20ЗНГ, водій якого рухався без пасажирів за міським
відсутні
маршрутом № 52-е «ст.м. «Студентська» – м/н Східна
Салтівка»
Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц-Спринтер,
Водій вантажного
недотримався безпечної швидкості руху, не впорався з
автомобіля від
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
отриманих травм
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-512Д, водій якого
загинув на місці
здійснював перевезення пасажирів за маршрутом «Чернівціпригоди
Топорівці»

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини
1-0-0 Не з вини

1-1-0 Не з вини

01.02.2019
11:00

На вул. Попудренка,
у м. Києві

05.02.2019
08:30

На вул. Дорофєєва,
у м. Херсоні

28.01.2019
18:43

вул. Белінського у м.
Одеса

05.02.2019
15:35

На вул. Київській у м.
Житомирі

06.02.2019
15:25

На проспекті Петра
Григоренка у м.
Харкові

31.01.2019,
12:40

Регіональна філія
«Придніпровська

1

2

3

4

5

1

Міський електричний транспорт
Під час здійснення перевезення пасажирів трамваєм
ТАТРА-Т3SU, за міським маршрутом №35 «вул. Сабурова –
ст. М «Лісова», через потрапляння в жолоб рельси
стороннього предмету сталось сходження з рейок. На
початку задня теліжка 2-го вагону зійшла в правий бік, а
після зіткнення з електроопорами змістилась в ліву сторону,
знову перескочивши через рейкове полотно, де помітивши
це вагоновожата зупинила состав
Водій автобуса БАЗ-А081.10, здійснюючи перевезення 11
пасажирів за міським маршрутом № 8 «Острів – ТЕЦ»
недотримався безпечної дистанції та швидкості руху,
допустив наїзд на тролейбус ЗиУ-9, водій якого зупинився
попереду, внаслідок сходу штанги з контактної лінії
електромережі та здійснював перевезення 17 пасажирів за
міським маршрутом № 3 «Гідропарк – пл. Чорновола»
Водій трамвая Татра-3М, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 28 здійснив наїзд на пішохода, який
переходив трамвайні колії, в забороненому для переході
місці
Водій тролейбуса ЗиУ–9, здійснюючи перевезення 50
пасажирів за міським маршрутом № 1 «Вокзал - Вокзал»,
недотримався безпечної дистанції та швидкості руху
допустив попутне зіткнення з вантажним автомобілем
Фольксваген
Водій трактора ДЖИСІБІ-3CX, рухаючись заднім ходом,
внаслідок порушення правил маневрування допустив
зіткнення з тролейбусом ЛАЗ-Е301Д1, водій якого
здійснював перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом
№ 1 «ст.м. «Палац Спорту» – 28-й мікрорайон»
Залізничний транспорт
Під час проведення технічного та комерційного огляду
поїзда № 2457 у вагоні виявлено витікання вантажу (вантаж

Постраждалі
відсутні

1-0-0 НП

3 пасажири
автобуса
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Пасажир отримав
травми

1-0-1 Не з вини

2 пасажири
тролейбуса
отримали травми

1-0-2 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Затримки поїздів
немає

1-0-0 Аварійна
ситуація

залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-І

31.01.2019,
12:19

2

31.01.2019,
15:23
3

4

31.01.2019,
15:40

31.01.2019,
20:40
5

– дизельне паливо, №ООН – 1202, АК №315, ст.
навантаження – Кагамлицька, ст. призначення – ЗапоріжжяВантажне) із нижнього зливного пристрою зі швидкістю 100
крапель за хвилину. О 13.15 виставлено на колію №13Д для
усунення несправності. О 13.40 нижній пристрій докручено.
Регіональна філія
За повідомленням начальника варти мосту через річку
«Одеська залізниця», Південний Буг (1139 км) після проходу поїзда №1491 на
ДН-3 Знам’янка,
середині
мосту
виявлено
сторонній
предмет
перегін Вознесенськ – (поліетиленовий пакет). О 12.21 рух поїздів на перегоні
к.п. 1141 км.
закрито, місце знаходження предмету огороджено.
Працівниками вибухотехнічної служби виявлено побутове
сміття. О 14.40 рух поїздів на перегоні відновлено.
Повідомлено: поліція, СБУ, ДСНС.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Фастів
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Лиман

За повідомленням працівників поліція на лінію 102
надійшло анонімне повідомлення про замінування складу
поїзда №6017 Київ – Козятин (ЕР9е №651). Після пересадки
пасажирів (600 чоловік) в інший електропоїзд (ЕР9е №628,
РПЧМ-8 Кундоба) поїзд відправився о 15.36 із затримкою на
10 хв. О 16.20 оглядом зчепу вибухонебезпечних пристроїв
не виявлено
За повідомленням начальника станції Грищенка на лінію
102 надійшло повідомлення щодо мінування території
станції з очікуванням вибуху о 16.50
Під час розформування з північної сортувальної гірки групи
10 порожніх вагонів на 22 колії сортувального парку сталося
сходження вагона другим за напрямком руху візком через
перевищення швидкості з’єднання з вагонами. Задіяно
відновний поїзд ст. Лиман.

Затримано поїзди:
№2744 на 2 год.
34 хв., №2727 на 2
год. 10 хв., №1819
на 2 год. 02 хв.,
2740 на 2 год. 00
хв., №8351 на 1
год. 40 хв., №2731
на 1 год. 13 хв.,
№2733 на 57 хв.,
№2803 на 45 хв.,
№1199 на 28 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїздів
відсутня

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїздів
відсутня

1-0-0 Втручання в
діяльність

Схід вагону з
рейок

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу)
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01.02.2019,
03:32

01.02.2019,
07:12
7

01.02.2019,
14:14

8

01.02.2019,
19:15
9

02.02.2019,
01:40
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Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Солоницька
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Ромодан
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, дільниця
Кремидівка –
Чорноморська.

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Бурчацьк – Пришиб

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Знам’янкапасажирська

Поїзд №6362 Гребінка – Ромодан (ЕПЛ9Т №004)
затриманий через бійку та зрив стоп-кранів у поїзді Затримка поїзда
невідомими особами. Викликано поліцію. Поїзд відправлено на 00 год. 55 хв.
о 04.18 із затримкою на 55 хв.
Поїзд №2715 (ВЛ80к №044) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога 2» 26 рух. од., 1 вісь, права
Затримка поїзда
сторона, вагон. Після огляду працівниками ВЧД виявлено
на 03 год. 01 хв.
нагрів буксового вузла. О 08.05 вагон відчеплено. О 08.50
поїзд готовий до відправлення
Поїзд №2752 (ВЛ80т №1840 ТЧ-7 Знам'янка) зупинився на
ст. Кремидівка для огляду локомотива через відчуття
стороннього стуку під першим візком ведучої секції №1,
затримка склала 11 хв. При подальшому слідуванні о 14.40 Затримка поїзда
поїзд зупинено на ст. Чорноморська через спрацювання складає більше 2
приладів захисту (РЗ, ГВ) ведучої секції №1. Оглядом
год.
машинного відділення виявлено спрацювання захисту
другого ТЕД. О 16.20 електровоз відчеплено від складу
поїзда
Поїзд №6553 Запоріжжя-2 – Мелітополь (ЕР1 №271) на 1171
км ПК2 застосував екстрене гальмування для попередження
наїзду на сторонню людину. Наїзд попередити не вдалось –
Затримка поїзда
травмовано стороннього чоловіка. Потерпілого забрано
складає більше 00
локомотивною бригадою у вагон поїзда. Поїзд відправився о
год. 08 хв.
19.18. Після прибуття о 19.22 на ст. Пришиб потерпілий
самостійно вийшов із вагону, після чого його було
затримано працівниками поліції
Поїзд №91 Костянтинівка – Одеса (ВЛ80т №1436 ТЧ-7)
прибув із запізненням на 37 хв. (усунення несправності
крана
машиніста
на
ст.
П’ятихатки-Стикові Затримка поїзда
Придніпровської залізниці). Під час графікової зміні складає більше 01
локомотивної бригади ТЧМ-7 Сівта не прийняв локомотив
год. 13 хв.
через несправність крана машиніста. Після зміни
локомотива на ВЛ80т №1481 поїзд відправився о 02.34

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

02.02.2019,
13:17
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02.02.2019,
20:45

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Безпалівка – Шурине

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

12

03.02.2019,
00:07

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Долинська, ст.
Тимкове

13

14

02.02.2019,
22:00

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,

Поїзд №822 Запоріжжя – Харків-Пасажирський (ЕР2т
№7230 (РПЧ-3 Запоріжжя) зупинився для огляду колісної
пари в вагоні №723004 через несправність тягового
Затримка поїзда
редуктора, відправився о 13.21. Повторно зупинявся для
на 01 год. 21 хв.
огляду на ст. Шурине о 13.28-13.40. На ст. Бірки поїзд
прибув о 13.57, де вагон №723004 було відчеплено.
Відправився поїзд №822 о 14.49
Поїзд №146 Ізмаїл – Київ (2ТЕ116 №720 ТЧ-1 ОдесаСортувальна) під час зупинки для висадки/посадки
пасажирів, затримано на колії №ІІ. При огляді екіпажної
частини тепловоза помічник машиніста виявив нагрів
Затримка поїзда
моторно-осьового підшипника п’ятого колісно-моторного
складає більше 01
блоку відомої секції №720"Б". Машиніст запросив заміну
год. 37 хв.
тепловоза. Тепловоз 2ТЕ116 №720 (ПР-3 - ТЧ-5 Шевченко –
2444 км 31.12.2018, на гарантійному пробігу) відчеплено від
складу поїзда. Зі ст. Арциз надано інший тепловоз 2ТЕ116
№532/691, Відправився поїзд о 22.22
Через несправність пристроїв електропостачання відбулась Затримано поїзди:
затримка
поїздів.
Відновлено
роботу
пристроїв №72 на 1 год. 30
електропостачання о 02.53. Причина - на ст. Тимкове у
хв., №102 на 36
пункті групування №3 на чарунці №5 пробій прохідного хв., №71 на 58 хв.,
полімерного ізолятору типу ИП-35/1000.
№2725 на 45 хв.,
№2104 на 40 хв.
№2657 на 1 год.
40 хв., №2650 на 1
год. 10 хв., №1461
на 1 год. 20 хв.,
№2654 на 40 хв.,
№2656 на 40 хв.
Поїзд №25 Рахів –Одеса (2М62 №893А та 2М62у №088А)
зупинився на 75 км ПК4 через спрацювання гальм. Оглядом Затримано поїзд
складу поїзда виявлено пошкоджений гальмівний рукав між на 01 год. 15 хв.
вагонами 4 - №10443 і 5 – 14403 внаслідок наїзду
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1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність

перегін Журавно –
Ходорів

03.02.2019,
04:21

локомотива на сторонній предмет, складено акт. Гальмівний
рукав замінено. Прибув поїзд на ст. Ходорів о 22.53 із
загальною затримкою на 1 годину (схрещення з поїздом
№750 на ст. Букачівці +10 хв.), з вимогою допоміжного
через несправність локомотива. Надано допоміжний
локомотив ЧМЕ3 №5729
Регіональна філія
Поїзд №3007 (ВЛ80т №1293 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧМ-3
«Одеська залізниця», Котонос) зупинився на 107 км ПК6 (в межах нейтральної
ДН-2 ім. Т. Шевченка, вставки) через забороняюче показання вхідного світлофора
перегін Таганча –
«Н» ст. Миронівка з вимогою допоміжного локомотива.
Миронівка
Надано допомогу локомотивом ВЛ80к №109
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03.02.2019,
06:00

16

17

03.02.2019,
14:20

18

03.02.2019,

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Бобринець –
Седнівка

На кол. п. 88 км неможливо перевести СП №1 в положення
«-». О 07.39 несправність усунуто.

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

За повідомленням чергового працівника переїзду 231 км ПК8
виявлено, що під мостом на 231 км ПК6 знаходиться
смертельно травмована рухомим складом стороння особа.
Поїзд №2169 (ВЛ-8 №509, вісей 220, 4900 т) зупинився на

Затримано поїзд
№3007 на 03 год.
26 хв. По впливу
затримано поїзди:
№103 на 34 хв.,
№71 на 40 хв.,
№79 на 1 год. 1
хв., №101 на 40
хв., №69 на 1 год.,
№11 на 15 хв.,
№6641 на 15 хв.,
№2801 на 3 год.
27 хв., №1639 на 3
год. 30 хв.
По впливу
затримано поїзди:
№6036 на 1 год.
34 хв., №2608 на 1
год. 24 хв., №2616
на 47 хв., №2612
на 20 хв., №2615
на 57 хв., №6468
на 1 год. 35 хв.
Смертельно
травмовано
сторонню особу
Затримано поїзд

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
1-0-0 Втручання в

21:35

03.02.2019,
22:58
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04.02.2019,
10:41
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04.02.2019,
16:33
21

22

05.02.2019,
01:50

«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Гейківка – Висунь.

підйомі на 143 км ПК3 через спрацювання гальм. Оглядом на 02 год. 17 хв.
виявлено сторонніх осіб, що знаходилися на вагонах та
По впливу
намагалися здійснити розкрадання вантажу (чавунні чушки). затримано поїзди:
Сторонні особи втекли. У складі поїзда знаходиться 30 №6509 на 2 год.
вагонів (1-30), вантаж - прокат чорних металів під охороною 09 хв., №71 на 17
стрільця СК ст. Кривий Ріг-Головний та 24 вагони (31-54),
хв., №375 на 13
вантаж - чавун під охороною приватної охоронної фірми.
хв., №2170 на 1
Через не можливість зрушити з місця машиніст запросив год. 47 хв., №2172
допоміжний локомотив. О 22.31 із. ст. Висунь надано
на 1 год. 45 хв.,
допоміжний локомотив ВЛ-11 №098,. Відправився поїзд №1505 на 1 год.
№2169 з допоміжним о 23.31, на ст. Висунь прибув о 23:47
32 хв.
Регіональна філія
Поїзд №3171 (ВЛ-80т №1969,) зупинився на станції через не
«Південна залізниця», прийом поїздів Одеською залізницею. В 00.10 при
ДН-4 Полтава, ст.
відправленні поїзда №3171 спрацювали гальма. При огляді
Ганнівка
помічник машиніста виявив розчеплення автозчепів між Затримано поїзд
вагонами 47 - №55927107 (Росія) і 48 - №52482924 (Росія) та на 00 год. 40 хв.
51 - №59780452 (Росія) і 52 - №64976244 (Росія) сторонніми
особами. Після зчеплення вагонів поїзд №3171 відправився
о 00:50
Регіональна філія
Під час графікової зупинки поїзда №73 Москва – Львів (ЧС4
«Львівська
№041) у вагоні №4 (№03621190) виявлено нагрів букси 1 Затримка поїзда
залізниця», ДН-2
вісі, ліва сторона з вимогою о 10.55 відчеплення вагона. склала 01 год. 45
Тернопіль, ст.
Після пересадки пасажирів (52 чоловіки) та відчеплення
хв.
Підволочиськ
вагона поїзд відправився о 12.28
Регіональна філія
Поїзд №2478 (ВЛ80к №545) зупинився на станції за Затримка поїзда
«Південно-Західна
повідомленням машиніста поїзда №1609 Онищенко про склала 15 хв. По
залізниця», ДН-2
знаходження сторонніх осіб на вагонах у середині складу. впливу затримано
Козятин, ст. Сухоліси Працівниками поліції затримано 3 осіб.
поїзд №1484 на 15
хв
Регіональна філія
Поїзд №1665 (ВЛ80т №1328 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
По впливу
«Одеська залізниця», 325 км ПК8 через несправність локомотива з вимогою затримано поїзд
ДН-3 Знам’янка,
допоміжного локомотива. Допомогу надано локомотивом на 1 год. 40 хв. По
перегін Користівка – ВЛ80т №1477, зі ст. Пантаївка від поїзда №2212.
впливу затримано

діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

Пантаївка

05.02.2019,
07:00
23

05.02.2019,
11:37
24

05.02.2019,
18:10
25

05.02.2019,
22:40
26

поїзди: №69 на 1
год. 33 хв., №103
на 1 год. 06 хв.,
№79 на 55 хв.,
№375 на 48 хв.,
№735 на 41 хв.,
№2301 на 1 год.
55 хв., №2629 на 1
год. 50 хв., №2944
на 50 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6006 Сухачівка – Дніпро (ЕПЛ2Т №011) на колії Затримано поїзди:
«Придніпровська
№ІІ смертельно травмував стороннього чоловіка, віком №6006 на 15 хв.,
залізниця», ДН-1
близько 60 років. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.
№6012 на 7 хв.,
Дніпро, ст. Діївка
№6008 на 7 хв.,
№4008 на 11 хв.,
№6010 на 5 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6723 Полтава Південна – Ромодан біля вхідного
«Південна залізниця», сигналу «ЧД» травмував сторонню жінку. Потерпілу
Травмовано
ДН-2 Полтава,
забрано в поїзд №6723, відправився о 12.02 із затримкою на сторонню особу.
Колійний пост 311 км 24 хв. Прибув о 12.07 на ст. Абазівка, відправився о 12.49 із Затримано поїзд
загальною затримкою на 1 год. 04 хв. через очікування на 01 год. 04 хв.
працівників поліції
Регіональна філія
Поїзд №23 Москва – Одеса (ЧС4 №044) на швидкості 1407
Смертельно
«Одеська залізниця», км ПК5 при швидкості 90 км/год застосував екстрене
травмовано
ДН-1 Одеса, ст.
гальмування для попередження наїзду на сторонню людину.
сторонню особу.
Веселий Кут
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано
Затримка поїзда
стороннього чоловіка похилого віку, який сидів на лівій
склала 22 хв.
рейці та не реагував на сигнали.
Регіональна філія
Поїзд №75 Київ – Кривий Ріг (ЧС8 №082) запросив
«Південно-Західна
працівників поліції до вагона №16 через порушення
Затримка поїзда
залізниця», ДН-1
громадського порядку пасажиром. Після прибуття
склала 37 хв.
Київ, ст. Трипілляпрацівників поліції та висадження порушника поїзд
Дніпровське
відправився із затримкою на 37 хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання в
діяльність

05/02/2019
23:40
27

06.02.2019,
01:37

28

29

06.02.2019,
11:17

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Чорноморська
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, дільниця КиївДеміївський –
Підгірці

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро,

Поїзд №2745 (ВЛ80с №2393) зупинився за повідомленням
ДСП ст. Буялик щодо відкритих дверей у контейнері на
Затримка поїзда
вагон. Оглядом складу поїзда виявлено у 23 вагоні
склала 01 год. 10
№94720323 зірвано ЗПП, відкрито двері та сліди крадіжки
хв.
вантажу (борошно пшеничне), у 28 вагоні №94766284
зірвану ЗПП. Після усунення несправності поїзд відправився
Відсутня напруга в контактній мережі та у лінії Затримано поїзди:
повздовжнього живлення. Причина: на 9 км ПК4-5 обрив
№76 на 44 хв.,
анкерної лінії 110 кВ (власність Київенерго) з послідуючим
№796 на 38 хв.,
потраплянням на контактну мережу. О 06.51 несправність
№790 на 20 хв.,
усунуто, напругу до контактної мережі подано. Проводяться
№72 на 53 хв.,
відновні роботи
№102 на 20 хв.,
№104 на 20 хв.,
№80 на 20 хв.,
№6722 на 55 хв.
При слідуванні поїзда №1462 (ВЛ-8 №1553) по колії №2
Травмовано
сторонній чоловік, Болгаров Д.Ю., 32 роки, впав під вагони сторонню особу.
та отримав травму правої руки. Потерпілого доставлено Затримки поїзда
до другої міської лікарні.
не має
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