Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 02.10.2020 по 09.10.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
6
1
4
Не з вини:
4
1
2
ВСЬОГО:
10
2
6
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
2
0
1
ВСЬОГО:
3
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
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
- наїзди на
сторонніх осіб
- пожежі
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

0
14

0
8

0
2

10

8

2

0

0

0

4

0

0

9
0
0
23
8
2
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (аварійна
ситуація)
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

1

01.10.2020
20:45

На 190 км. а/д М-12
Тернопільської
області

2

02.10.2020
13:00

На вул.
Мостобудівників в
смт Безлюдівка,
Харківської обл.

3

04.10.2020
12:05

На проспекті
Свободи,
у м. Києві

4

05.10.2020
06:15

На 488 км
автодороги М-07
Ягодин – Ковель –
Київ,
Волинської обл.

5

05.10.2020
11:40

На проспекті
Гагаріна,
у м. Харкові

5

0

0

1

0

0

5

0

1

11

0

1

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій вантажного автомобіля DAF-FT-XF105.460, 2007
р.в., знаходячись у не тверезому стані не впорався з
керуванням та з’їхав у кювет
Після закінчення висадки всіх пасажирів на кінцевій
зупинці громадського транспорту «Мостобуд», водій
автобуса БОГДАН-А091, який здійснював регулярні
перевезення за приміським маршрутом № 1181
«Безлюдівка – Харків (АС-3)», під час руху транспортного
засобу заднім ходом допустив наїзд на пішохода який
перебував на проїжджій частині дороги спиною до
автобуса.
Водій автобуса Богдан-А09202, рухаючись без пасажирів за
міським маршрутом № 465 проігнорував забороняючий
сигнал світлофора та допустив наїзд на трьох пішоходів
Водій вантажного автомобіля Iveco-Stralis-AS440S46, 2014
р.в, рухався по автодорозі рухаючись в крайній правій
смузі, в умовах недостатньої видимості (туман), здійснив
наїзд на пішохода, який безпосередньо перед транспортним
засобом раптово вибіг на проїзну частину справа наліво,
відносно напрямку руху транспортного засобу
Водій легкового автомобіля Citroën-C4 порушив правила
маневрування,
недотримався
безпечного
бокового
інтервалу та допустив зіткнення з автобусом БОГДАНА09302, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

1 пішохід від отриманих
травм загинув на місці
пригоди, ще 2 отримали
травми

1-1-2 З вини

Пішохід від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

6

7

06.10.2020
14:35

06.10.202
16:10

По просп. Науки,
у. м. Харків
На 24 км автодороги
М-06 Київ-Чоп,
Київської обл.

за міським маршрутом № 68-е «ст. м. «Проспект Гагаріна»
– вул. Колекторна»
Водій автобуса І-ВАН-A07A1, здійснюючи регулярні
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 263-е
«просп. Ювілейний (602-й мікрорайон) – вул. Клочківська
(УкрНДІ протезування)», внаслідок порушення правил
маневрування скоїв зіткнення з легковим автомобілем ЗАЗДЕУ Ланос
Водій легкового автомобіля Опель-Сигнум не дав переваги
у русі та допустив зіткнення з автобусом Мерседес-БенцСпринтер-311CDI, що рухався по суміжній смузі руху та
здійснював перевезення 14 пасажирів за маршрутом КиївВолодимирець, після чого останній допустив наїзд на
опору рекламного щита

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій автобуса отримав
травми

1-0-1 Не з вини

8

06.10.2020
18:37

На вул.Хеценка, у
с.Славгород,
Краснопільського
району.,
Сумської обл.

9

08.10.2020
10:45

На вулиці Сім’ї
Кульчицьких,
у м. Києві

Під час руху автобуса Богдан-А09201, водій якого рухався
без пасажирів для проведення ремонтних робіт на СТО,
через заклинення тормозних колодок, сталося задимлення
правого переднього колеса

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини
(Технічна
несправність)

08.10.2020
08:15

На перехресті вул.
МикільськоСлобідської – вул.
Митрополита
Шептицького,
у м. Києві

Водій автобуса МАЗ-203065, 2011 р.в., здійснюючи
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 70, на
пішохідному переході, допустив наїзд на пішохода

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

1

02.10.2020
13:45

По просп.
Московський,
у м. Харкові

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини
(Дрифт)

2

04.10.2020

На вулиці Героїв

Міський електричний транспорт
Під час руху трамвая TАТРA-T3А, водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 23 «РК
«Салтівське» – РК «Південно-Східне», через незадовільний
технічний
стан трамвайної колії сталося сходження
заднього візка трамвайного вагона інв. № 5130 з рейок,
внаслідок чого стався наїзд на перешкоду (електроопору зі
світлофорним об’єктом).
Водій тролейбуса Дніпро-Т103, здійснюючи перевезення

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

10

Водій мотоцикла «Мінск» допустив наїзд на автобус
ATAMAN-A09204, який здійснював висадку пасажирів,
здійснюючи перевезення 4 пасажирів за міжміським
маршрутом «В.Писарівка –Суми»

Водій мотоцикла
отримав травми

1-0-1 Не з вини

18 пасажирів за міським маршрутом № 10, допустив наїзд
на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
дороги у невстановленому для цього місці.
Водій
легкового
автомобіля
Ggreat-wall-voleex-c30
порушив правила маневрування та допустив зіткнення з
легковим автомобілем Honda-Prelude, з послідуючим
На вул. Леся
05.10.2020
боковим зіткненням легкового автомобіля Ggreat-wallСердюка,
21:30
voleex-c30 з тролейбусом БОГДАН Т70117, водій якого
у м. Харкові
здійснював перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 47 «РК «станція метро «Героїв Праці» – РК
«Північна Салтівка-2»
Залізничний транспорт
Після приймання поїзда №3502 (ВЛ80Т №1276 ТЧ-7
Регіональна філія
Знам’янка, ТЧ-5 ім. Тараса Шевченка, 1308 т, 228 осей) на
02.10.2020 «Одеська залізниця», колію №12 Парку відправлення допущено проїзд
13:22
ДН-3 Знам’янка ст. заборонного показання маневрового світлофора «М258» з
Знам'янка.
наступним розрізом стрілки №258 (пошерстна), без
сходження рухомого складу
Під час виконання робіт з реконструкції непраної колії
даного перегону (телеграма №453/Н від 25.09.2020,
Філія «Центр з
керівник робіт КМС Знам’янка) після пропуску непарного
будівництва та
поїзда №1271, сигнальна установка №10 на 331 км ПК5
ремонту колії» парна
сигналізує червоним. О 14.37 по парній неправильній колії
колія перегону
02.10.2020
неможливість зміни схеми АБ у правильному напрямку,
Користівка –
14:13
встановлено рух поїздів за телефонними засобами зв’язку.
Пантаївка
Після виїзду на місце події працівників ШЧ-3, виявлено
(регіональна філія
пошкодження магістрального кабелю СЦБ марки СБПУ
«Одеська залізниця»,
14*2. Причина – під час роботи у «вікно» по укладці РШР
ДН-3 Знам’янка)
машиною МКТ на 327 км ПК9 пошкоджено кабель між с.у
№7 та с.у №9, глибина залягання кабелю 1 метр
12:30

3

1

2

3

02.10.2020
19:40

України у м.
Кропивницькому

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Кривий Ріг-Західний

Поїзд №4301 (ЧС7 №173 ТЧ-2 Кривий Ріг) в районі
маневрового сигналу М7 непарної горловини смертельно
травмував стороннього чоловіка

Постраждалі відсутні

Затримок поїздів
немає.Постраждалі
відсутні
Постраждалі відсутні По
впливу затримано
поїзди: №1902 на 3 год.
20 хв., №2702 на 2 год.,
№1601 на 1 год. 21 хв.,
№2247 1 год. 20 хв.,
№2245 на 1 год. 05 хв.,
№6001 на 1 год. 01 хв.,
№2222 на 58 хв., №738
на 26 хв., №3202 на 22
хв.
Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримка поїзда №4301
склала 2 год. 50 хв. По
впливу затримано
поїзди: №1170 на 1 год.
12 хв., №1615 на 1 год.
01 хв., №1190 на 59 хв.,

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

№6458 на 47 хв., №2549
на 43 хв., №6509 на 33
хв., №76 на 28 хв.
(пересадка пасажирів з
поїзда №6458).

4

02.10.2020
21:16

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків перегін
Мерефа –
Покотилівка

5

02.10.2020
23:59

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

6

01.10.2020
17:10

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

03.10.2020
11:30
7

8

03.10.2020

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

Поїзд №4810 (локомотив резервом, ЧМЕ3 №3300, ТЧМ-10
Черномаз) на 803 км ПК6 при швидкості руху 50 км/год у
кривій ділянці колії застосував екстрене гальмування для
попередження наїзду на невідомого чоловіка. З наїздом,
стороннього чоловіка смертельно травмовано
Поїзд №79 Дніпро – Київ (ЧС7 №308 ТЧ-8 Дніпро)
зупинився через відсутність напруги в контактної мережі.
Після огляду локомотивною бригадою, зауважень не
виявлено, поїзд відправився в 00.09. Повторно зупинився
на ст. Ерастівка в 00.16 через відсутність напруги в
к/мережі, при відправленні в 00.26 повторно відсутня
напруга в к/мережі. В 00.31 машиніст запросив допоміжний
локомотив. В 00.32 черговий по депо ТЧ-8 надав вказівку
про потребу ув’язування струмоприймача. О 01.04 знято
напругу в контактній мережі. О 01.18 струмоприймач
ув’язано. О 01.19 подано напругу в к/мережу.
02.10.2020 аварійною бригадою ПрАТ «Северодонецьке
об’єднання Азот» проведено роботи по усуненню витоку
вантажу з цистерни №50852821, шляхом докручування
гайок до кріплення фланцевого з’єднання. Причиною
витоку вантажу (аміак безводний зріджений) з верхнього
завантажувального люка цистерни стало послаблення
кріплення фланцевого з’єднання вентиля зливу/наливу з
кришкою люка-лаза. Контрольним зважуванням цистерни
встановлено - втрати вантажу немає
Під час маневрової роботи з перестановки групи 4 вагонів з
колії №1 на колію №2 на під’їзній колії державного
підприємства «Артемсіль» (рудник №7, локомотив ТГК2
№5139, складач поїздів та колія на балансі колієвласника)
сталося сходження порожнього вагона №61770889
(Україна) першим візком за напрямком руху
Під час маневрової роботи з перестановки двох порожніх

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№4810 затримано

Поїзд №79 затримано на
1 год. 29 хв. По впливу
затримано поїзди: №37
на 50 хв., №11 на 17 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Інше
(Аварійна
ситуація)

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Затримок руху поїздів

1-0-0 Аварія

14:55

«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-Ліве

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
роз’їзд Полівський –
Божедарівка

транспортерів, вагонами вперед локомотивом (ЧМЕ3
№5309 ТЧ-3 Мелітополь) з колії №21 на колію №12 стався
схід локомотива трьома колісними парами першим за
напрямком руху візка. Причина: випадіння автозчепа із
вагона №39352356 (Україна) на дільниці СП 73-79. О 16.15
надано наказ №11 на виїзд відновного поїзда ВП-7 ст.
Запоріжжя II, відправився о 16.56. Тепловоз встановлено на
рейки о 18.57 за допомогою крана ЕДК-50.
Поїзд №2310 (ВЛ8 №067 ТЧ-8 Дніпро, 4222 т, 244 осі,
відправлення ст. Батуринська) зупинився на 12 км ПК10
через спрацювання гальм. Оглядом локомотивною
бригадою виявлено обрив кінцевого крана з гальмівної
магістралі у вагоні №59590455 (Україна), 21 за напрямком
руху. О 06.46 ТЧМ запросив допоміжний локомотив

9

04.10.2020
06:38

10

Поїзд №2012 (ВЛ8 2М №56 (ТЧ-15) зупинився через
Регіональна філія
спрацювання гальм. Після огляду у вагоні №67876821
«Придніпровська
(Україна) виявлено пошкодження з’єднання в гальмівній
04.10.2020
залізниця», ДН-1
магістралі, №55591002 (Україна) – лопнув рукав гальмівної
07:48
Дніпро, 124 км ПК7 магістралі, №56459282 (Україна) – втрата повітря в
перегону Верхівцеве гальмівній магістралі. Запросив працівників вагонного
– Верхньодніпровськ господарства, після усунення несправності поїзд
відправився о 09.23

11

04.10.2020
19:36

04.10.2020
17:55
12

13

05.10.2020

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка,
одноколійний
перегін Вороновиця
– Немирів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївДніпровський
Регіональна філія

немає

(сходження р/с)

Затримка поїзда №2310
склала 2 год. 07 хв. По
впливу затримано
поїзди: №2315 на 1 год.
59 хв., №828 на 49 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда № 2012
на 1 год. 52 хв. По
впливу затримано
поїзди: №9502 на 1 год.
40 хв., №828 на 1 год. 17
хв., №6016 на 1 год. 14
хв., №4 на 1 год. 13 хв.,
№9567 на 58 хв., №9561
на 37 хв., №6018 на 17 хв

1-0-0 Інцидент

На регульованому переїзді 47 км ПК2 (без чергового), при
справно працюючій переїзній сигналізації, сталося
зіткнення поїзда №6631 Вінниця – Гайворон (ЧМЕ3т
№7367 ТЧ-6 Христинівка Од. зал., склад 4 вагони) з
легковим автомобілем марки «Toyota Venza», водій
Бугаков П.В., заступник голови Немирівської районної
державної
адміністрації
Вінницької
обл.).
Після
проведення оперативно-слідчих дій, відправився поїзд
№6631 о 20.51
З повідомлення машиніста поїзда №3105 (ВЛ80 №269)
помічено дим із вагона в районі колії №7. Направлено
працівника станції, який виявив в вагоні №26018994
(Україна, під списанням) – димлять сторонні речі

Ліквідовано загорання о
18.41. Затримок поїздів
немає

1-0-0 Інше
(Пожежа)

Поїзд №868 Жмеринка – Київ (ЕР9м №549 РПЧ-8 Фастів)

Смертельно травмовано

1-1-0 Аварія

Постраждалі відсутні.
Поїзд №6631 затримано
на 1 год. 15 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

11:11

«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Боярка

05.10.2020
17:37

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

14

05.10.2020
18:40
15

16

05.10.2020
04:25

17

06.10.2020
07:48

18

06.10.2020
07:48

19

06.10.2020
13:49

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
Мукачево –
Кольчино
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка перегін
Перегонівка – ім.
Тараса Шевченка
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, 123 км ПК1
перегону Овадно –
Турійськ
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Клепарів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ на 859 км ПК2

при швидкості руху 60 км/год. на регульованому переїзді сторонню особу. Поїзд
879 км ПК7, в прямій ділянці колії, травмував сторонню №868 затримано на 57 хв
дівчину, яка кинулася під поїзд. О 11.30 працівниками
швидкої допомоги констатовано смерть
Згідно з повідомлення на сортувально-відправній колії №7
сторонні особи підпалили вагон-рефрижератор №58043787
(Україна, власник філія «РВК»). Повідомлено ДСНС. О
17.46 на місце пожежі прибуло дві пожежні машини ДСНС. Затримки поїздів немає.
Безпеці руху не загрожує. Від вагона №58043787 загорівся
Постраждалі відсутні
вагон №58020439 (Україна, власник філія «РВК»). О 18.10
локалізовано пожежу в вагоні №58043787, о 18.20 – в
вагоні №58020439. О 19.00 пожежа ліквідована
Поїзд №6508 Мукачево – Лавочне (ЕР2 №1005) на 1701 км
ПК4 застосував екстрене гальмування для попередження Смертельно травмовано
наїзду на жінку. Наїзд не попереджено, смертельно сторонню особу. Поїзд
травмовано сторонню жінку
№6508 затримано на 1
год. 43 хв.

(Смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність
(Пожежа)

1-1-0 Аварія
(Смертельне
травмування)

Парна колія перегону, сигнальна установка №4 сигналізує
червоним. Після виїзду на місце пошкодження ШЧУ
виявлено крадіжку сторонніми особами обмоток з двох
дросель-трансформаторів типу 2ДТ-1-150 с.у. №4

Затримано поїзди:
№1902 на 40 хв., №110
на 37 хв., №4582 на 36
хв., №8352 на 36 хв.,
№2856 на 35 хв.
Постраждалі відсутні

поїзд №8902 (М62 №1361 (ТЧ-7 Ковель) зупинився на
перегоні та о 08.05 запросив допоміжний локомотив з
причини виходу з ладу локомотива. Поїзд №8902
відправився із перегону о 09.05 із допоміжним
локомотивом ЧМЕ3 №2462, (ТЧ-7 Ковель), який надано зі
ст. Ковель.

Постраждалі відсутні.
Поїзд №8902 затримано
на 1 год. 17 хв. По
впливу затримано поїзд
№6302 на 1 год. 29 хв.

Під час огляду локомотива 2М62У №233, отримав травму
лівої ноги. Каретою швидкої допомоги доставлений у
міську лікарню м. Львова.

Помічник машиніста
отримав травми

1-0-1 Інше
(Нещасний
випадок)

Поїздом №867 (ЕР9м №514) на прямій ділянці колії при
швидкості 50 км/год, смертельно травмовано сторонню
людину (хлопець років 15-16). Постраждалий йшов біля
колії, на звукові сигнали не реагував, під час приближення

Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

20

21

перегоні КиївПасажирський –
Київ-Волинський
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
06.10.2020
ДН-2 ім. Т.
16:10
Шевченка, ст. ім. Т.
Шевченка
07.10.2020
Регіональна філія
10:18
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Мотовилівка –
Васильків-I.
07.10.2020
Регіональна філія
06:48
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Війтівці.

22

07.10.2020
11:56
23

07.10.2020
12:12
24

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Воловець
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
П’ятихатки

електропоїзда кинувся під поїзд. Тіло знаходиться в
негабариті. Особа з’ясовується. На час передачі інформації
електропоїзд №867 затримано
Під час прямування резервом із колії №27 на колію №25
тепловоза ЧМЕ3 №6557 (ТЧ-5 ім. Т. Шевченка) у
хрестовині стрілочного переводу №166 допущено
сходження тепловоза усіма колісними парами. О 20.40
локомотив встановлено на рейки
Поїзд №146 Ізмаїл – Київ (ЧС4 №018) на 901 км ПК6 в
прямій ділянці колії, при швидкості руху 80 км/год.
смертельно травмував стороннього чоловіка (віком 50-60
років), який ліг на рейки. Локомотивною бригадою
подавались звукові сигнали підвищеної гучності та
застосовано екстрене гальмування
Поїзд №2740 (ВЛ80к №545, ТЧ-1 Львів-Захід, 3145 т)
зупинився за показанням пристрою КТСМ «Тривога 1, Г» у
21 рух. од., 4 вісь, ліва та права сторони, вагон №94432333
(Україна, вагон неробочого парку, слідує в ремонт на ст.
Куп’янськ). Оглядом ТЧМ виявлено завал вертикальних
важелів на «мертвій точці». О 07.40 для усунення
несправності вагона ТЧМ запросив працівників вагонного
господарства та заявив зміну локомотивної бригади через
закінчення робочого часу. Несправність усунено.
Відправився поїзд №2740 об 11.53 з локомотивною
бригадою ТЧ-5 Гречани
При відправленні поїзда №45 Лисичанськ – Ужгород (ВЛ10
№1338) на колії №I травмовано пасажира вагону №11, який
відлучився від поїзда на місцевий ринок та при спробі
заскочити на підніжку вагона під час руху поїзда
оступився. Потерпілого з травматичною ампутацією
пальців правої ноги доставлено каретою швидкої допомоги
до Воловецької районної лікарні.
Поїзд №732 Київ – Запоріжжя (HRCS2 №010) затримано
через перекриття руху жінкою (Буасьє, громадянка іншої
країни), яку висадили з вагона №09 (місце 40) через
неадекватну поведінку. Повідомлено: поліцію, швидку
допомогу. Після прибуття працівників поліції жінці надано
місце у інший вагон. Відправився поїзд №732 о 12.40 із

Постраждалі відсутні.
Затримок поїздів немає

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№146 затримано на 1
год. 51 хв.

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)
1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Інцидент

Поїзд №2740 затримано
на 5 год. 18 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)
Травмовано пасажира.
Затримки поїздів не має

Затримка поїзда № 732
на 49 хв. По впливу
затримано поїзд №6015
на 58 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

07.10.2020
17:33
25

07.10.2020
14:53
26

07.10.2020
23:32
27

08.10.2020
00:40

28

08.10.2020
01:54
29

30

08.10.2020
04:50

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Колійний пост 19 км
– ст. ім. Г. Кірпи
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Форпостна –
Святогірськ.

загальною затримкою на 49 хв. (+22 хв. ст. П’ятихаткиСтикові)
Поїзд №723 Харків – Київ (HRCS2 №009) на 16 км ПК7, в
прямій ділянці колії, при швидкості руху 160 км/год.
смертельно травмував стороннього чоловіка (віком 60-70
років), який переходив колію та на звукові сигнали
підвищеної гучності не реагував

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримано поїзди: №723
на 30 хв., №6817 на 12
хв.

Надано наказ №87 на відправлення пожежного поїзда ст.
Лиман для гасіння пожежі в полосі відводу зі сторони
парної колії на 408 км – 410 км та заправлення автоцистерн
По впливу затримано
ДСНС водою. Зі ст. Лиман відправився о 15.12, ст.
поїзди: №2 на 16 хв.,
Форпостна прослідував до місця події о 15.30. о 19.00
№6258 на 12 хв.
пожежу ліквідовано, о 19.11 пожежний поїзд прибув на ст.
Святогірськ для екіпірування водою, о 23.15 прибув на
місце дислокації
Регіональна філія
Поїзд №79/80 Київ –Дніпро (ЧС8 №018) на прямій ділянці
Травмованого
«Південно-Західна колії, при швидкості руху 40 км/год., травмував
госпіталізовано.
залізниця», ДН-1
стороннього чоловіка, який сидів на рейках. Локомотивною
Затримка поїзда склала 1
Київ, ст. Київбригадою подавались звукові сигнали підвищеної гучності
год. 40 хв
Деміївський
та застосовано екстрене гальмування.
Регіональна філія
Машиніст тепловоза ЧМЕ3 №2635 ТЧ-1 Одеса«Одеська залізниця», Сортувальна на колії №13 виявив сильне задимлення
ДН-1 Одеса, ст.
колійної машини СДПМ №19353887 (приписки ПЧ-4
БілгородБілгород-Дністровський). В 00.52 для ліквідації задимлення
Дністровський
прибули два наряди ДРПЧ-16 м. Білгород-Дністровський. Потерпілих та затримок
О 01.09 задимлення локалізовано та о 01.57 – ліквідовано.
руху поїздів немає
Попередня причина – внесення із зовні джерела вогню у
кабіну машини СДПМ №19353887 сторонніми особами.
Пошкоджено внутрішню обшивку та утеплювач кабіни
снігоочисника, загальна площа пожежі 18 м².
Регіональна філія
Поїзд №9505 (ВЛ8 №482) зупинився через несправність Загальна затримка поїзда
«Південна
електровоза з вимогою допоміжного локомотива. О 02.30
№9505 на 2 год. 20 хв.
залізниця», ДН-2
допомогу надано локомотивом ВЛ8 №814 (ТЧМ-1 Лихов).
По впливу затримано
Харків, перегін 5 км О 03.34 поїзд №9505 затягнуто на ст. Лозова. О 03.56 поїзд поїзд №9507 на 1 год. 05
– 939 км
№9505 віправився з допоміжним ВЛ11 №643
хв.
Регіональна філія
Поїзд №6006 Харків-Пасажирський – Козача-Лопань (ЕР2Т Смертельно травмував
«Південна
№7106) в районі зупиночної платформи «Підгородній»
стороннього чоловіка.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Інше
(Пожежа)

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
смертельне

залізниця», ДН-2
Харків, перегін
ХарківСортувальний –
Дергачі

Непарної колії виконувались підготовчі роботи до «вікна» з
відновлення цілісності рейкової пліті машиною ПРЗМ-4,
відповідальний ПД Ліньов (згідно з наказом на «вікно»
№123 від 06.10.2020 року за підписом). Під час прямування
в голові поїзда №6617 сполученням Лиман-БахмутКурдюмівка, ревізором з безпеки руху поїздів ЦРБНП-1
Жуковим Є.М. встановлено, що на 482 км ПК1 непарної
колії перегону Шевченко-Бахмут частково знято клеми
(залишено кожну четверту). На даній ділянці колії
швидкість руху не обмежена.
08.10.2020
Регіональна філія
Згідно з наказом №99 призначено пожежний поїзд для
17:35
«Донецька
відсічення вогню від смуги відводу на 408 км ПК9
залізниця», ДН-2
перегону Форпостна – Святогірськ. Пожежний поїзд
Лиман
відправлено зі ст. Лиман о 17.55
08.10.2020
Регіональна філія
Під час проведення маневрової роботи, після закінчення
22:20
«Львівська
колійних робіт у «вікно» на першій головній колії перегону
залізниця», ДН-5
Баркасово – Батьово, при витягуванні групи 8 вагонів ХДВ
Ужгород, ст.
№10 локомотивом ЧМЕ3 №5648 з колії №1А на колію №10
Баркасово
ст. Баркасово при правильно приготовленому маршруті на
стрілочному переводі №6 сталося сходження двох вагонів
хопер-дозаторів: 6-го за напрямком руху вагона
№30560646 (третьою та четвертою колісними парами) та 7го вагона №30530075
08.10.2020
Регіональна філія
О 11.05 НОР-3 отримано повідомлення від диспетчера ПЧ09:48
«Одеська залізниця», 11 Олександрія про те, що на 335 км ПК9 даного перегону,
ДН-3 Знам’янка,
при виконанні земляних робіт машиною РМ, працівниками
непарна колія
КМС-63 ст. Знам'янка виявлено міну часів ВВВ, на відстані
перегону Пантаївка – 5 метрів від залізничної колії. О 10.45 міну вилучено
Користівка
працівники ДСНС м. Олександрія
08.10.2020
10:32

31

32

33

34

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, на 482 км
ПК1, 482 км ПК2,
перегону Шевченко
– Бахмут

смертельно травмував стороннього чоловіка

Затримка поїзда склала 2
год. 18 хв. По впливу
затримано поїзди: №7662
на 27 хв., №6001 на 25
хв., №6008 на 1 год. 29
хв., №6003 на 1 год. 14
хв., №7007 на 23 хв.,
№6012 на 57 хв

травмування

1-0-0 Інцидент
У бланку попередження,
виданого на
електропоїзд №6617
відправленням о 09.10
відсутнє обмеження
швидкості 25 км/год.

Постраждалі відсутні

Наказом №24 ДН-5 о
22.50, для ліквідації
наслідків сходу
викликано ВП ст.
Мукачево. Затримок
руху поїздів немає

1-0-0 Інше
(Пожежа)
1-0-0 Аварія (схід
р/с)

1-0-0 Втручання в
діяльність
Постраждалі відсутні

