Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 06.03.2020 по 13.03.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
7
5
8
Не з вини:
8
2
29
ВСЬОГО:
15
9
37
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
1
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
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
0
0
0
Аварії:
17
8
3
- наїзди на
13
9
4
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
4
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
4
0
0
ВСЬОГО:
21
8
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
14
0
0
діяльність

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

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

0

0

0

2

0

0

16

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт

1

2

3

4

05.03.2020
15:53

05.03.2020
19:35

05.03.2020
19:00

06.03.2020
09:30

5

06.03.2020
17:25

6

06.03.2020

На автодорозі Р03 ПСО м. Києва
16 км.+985м.,
Броварського
району.
На вул. Едуарда
Фукса, у м.
Кривому Розі,
Дніпроретровська
обл.
На вул.
Старовокзальній у
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська
область
На 125 км а/д
«КиївЧоп».Житомирськ
ий р-н., поблизу с.
Гадзинка,
Житомирська обл.
На 459 км
автодороги М-06
«Київ-Чоп»,
Львівська обл.
На 249 км. а/д. М-

Водій вантажного автомобіля DAF CF85.360 не
ліцензований, не впорався з керуванням та не дотримався
дистанції, допустив зіткнувся з вантажним автомобілем
DAF XF. 105.460
Водій автобуса Мерседес Бенц 313 CDI, здійснюючи
перевезення 13 пасажирів за регулярним міським
автобусним маршрутом №208 допустив наїзд на пішоходів,
які перетинали проїзну частину дороги по нерегульованому
пішохідному переході.
Водій вантажного автомобіля Мерседес Бенц 208, не надав
перевагу у русі та скоїв зіткнення з автобусом МАЗ-103,
водій якого здійснював перевезення 16 пасажирів за
регулярним міським маршрутом №1А.
Водій легкового автомобіля INFINITI FХ50, щоб уникнути
удару з вантажним автомобілем, який розпочав маневр
розвороту, виїхав на смугу зустрічнго руху та здійснив
зіткнення з мопедом ZONDER ZY50, після чого легковий
автомобіль здійснив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц
519CDI, водій якого здійснював перевезення 5 пасажирів
по нерегулярному пасажирському маршруту «Рівне-Київ».
Водій Ляскало В.В., керуючи вантажним автомобілем
IVECO, 1997 р.в, напівпричіп-цистерна BURG(бензовоз),
не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Водій легкового автомобіля JEEP не дотримався дистанції

Пасажир вантажного
автомобіля DAF CF
85.360 р/н. АІ9855НР,
отримав травми.

1-0-1 Не з вини

2 пішохода та 1 пасажир
автобуса отримали
тілесні ушкодження.

1-0-3 З вини

Пасажир автобуса
отримав тілесні
ушкодження.

1-0-1 Не з вини

В наслідок ДТП водій
мопеда отримав травми.
1-0-1 Не з вини

Водій вантажного
автомобіля загинув на
місці події.
Два пасажири автобуса

1-1-0 З вини
1-2-6 Не з вини

17:20

07.03.2020
16:50
7

8

07.03.2020
11:50

9

07.03.2020
19:20

10

07.03.2020
18:30

11

09.03.2020
18:54

12

09.03.2020
11:45

03; поблизу с.
Демина Балка;
Хорольського
району,
Полтавська обл.
На 5 км
автодороги Р-03,
Північно-східний
об’їзд м. Києва

та не врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з померли на місці ДТП.
автобусом Volkswagen LT, водій якого здійснював
Шість пасажирів
перевезення 21 пасажира за регулярним маршрутом
автобуса отримали
«м.Полтава – м. Пирятин». В результаті удару, автобус
тілесні ушкодження.
з’їхав у кювет та перевернувся.
Водій легкового автомобіля Пежо-307 не надав переваги у
Водій та 2 пасажира
русі та допустив зіткнення з вантажним автомобілем Рено- легкового автомобіля від
Магнум. Після зіткнення автомобілі з’їхали у кювет де
отриманих травм
допустили перекидання транспортних засобів
загинули на місці
пригоди
На вул. Академіка Водій автобуса БАЗ-А079.14, 2011 р.в., здійснюючи
Постраждалих не має
Проскури у м.
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 271 не
Харкові
дотримався безпечного інтервалу та допустив дотичне
зіткнення з легковим автомобілем Форд-Фокус
На вул. 8-го
Водій автобуса Рута-20 СПГ, здійснюючи перевезення Пішохід від отриманих
Березня у м.
пасажирів за міським маршрутом № 74 здійснив наїзд на
травм загинув на місці
Запоріжжя
пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги по
пригоди
пішохідному переходу
На вул.
Водій легкового
Полтавської у м.
автомобіля та 10
Водій легкового автомобіля Мазда-6 не впорався з
Павлоград
пасажирів автобуса
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
Дніпропетровсько
отримали травми різних
зіткнення з автобусом Рута-41, водій якого здійснював
ї області
ступенів тяжкості та
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом №1
були доставлені до
лікарні
На 184 км. а/д М- Водій автобуса VOLKSWAGEN LT46, 2006 р. в.,
Пасажирка автобуса
06 «Київ-Чоп»,
рухаючись у першій полосі руху в напрямку міста Києва не VOLKSWAGEN LT46 та
Житомирської
врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням
водій і пасажир
обл.
та здійснив зіткнення з транспортним засобом марки
легкового автомобіля
MERCEDES-BENZ VITO 116CDI, неліцензований, водій
MERCEDES-BENZ
якого рухався у попутному напрямку попереду, в VITO отримали травми
подальшому MERCEDES-BENZ VITO скоїв зіткнення з
автомобілем MERCEDES-BENZ GLE 350, неліцензований,
який рухався у попутному напрямку попереду.
На пр.
Водій легкового автомобіля Тойота Прадо не вибрав
2 пасажира легкового
Богоявленському безпечну дистанцію та допустив зіткнення з легковим автомобіля Нyundai Сreta
у м. Миколаєві.
автомобілем Нyundai Сreta, після зіткнення автомобіль
отримали травми.
Нyundai Сreta продовжив рух та допустив зіткнення з

1-3-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-1-0 З вини

1-0-11 Не з вини

1-0-3 З вини

1-0-2 Не з вини

13

10.03.2020
09:00

14

11.03.2020
09:35

15

12.03.2020
15:00

1

08.03.2020
03:50

05.03.2020
19:50

1

легковим автомобілем Сhery Еastar та в подальшому з
автобусом Мercedes Sprinter
На пр. Гагаріна у Водій автобуса Mercedes Benz 310D, здійснюючи
Пасажир автобуса
м. Дніпрі.
перевезення 18 пасажирів за регулярним міським
отримав тілесні
автобусним маршрутом №116 не вибрав безпечну
ушкодження
дистанцію руху внаслідок чого скоїв зіткнення з легковим
автомобілем Тoyota Corolla.
На вул. Академіка Водій автобуса Богдан-А092, здійснюючи перевезення 18
Пасажир автобуса
Палладіна у м.
пасажирів за міським маршрутом № 437 не дотримався
отримав тілесні
Києві
безпечної швидкості та дистанції руху та допустив
ушкодження
зіткнення з автобусом Богдан-А09202, водій якого рухався
без пасажирів на СТО та легковим автомобілем МерседесБенц-МЛ-250
На проспекті
Водій автобуса ПАЗ-32054, має ліцензію серії ГБ № 02110,
7 пасажирів автобуса
Свободи,
термін дії необмежений, здійснюючи перевезення 3
Рута отримали травми
у м. Кременчук, пасажирів за міським маршрутом «вул. Мічуріна – вул. В.
Полтавської обл. Інтернаціоналістів», недотримався безпечної дистанції та
швидкості руху, допустив наїзд на стоячий автобус РУТА,
водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за
міським маршрутом № 11 та зупинився на світлофорі у
попутному напрямку
Міський електричний транспорт
На перехресті
Водій легкового автомобіля ОПЕЛЬ-Вектра не надав
просп.
переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм TАТРAМосковський та T3A, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів не
Постраждалі відсутні
вул. Кошкіна,
за маршрутом (виконував службову розвозку працівників
у м. Харкові
депо)
Залізничний транспорт
Регіональна філія Поїзд №2425 (ВЛ8 №1301 Нижньодніпровськ-Вузол, ТЧ-4
«Донецька
Покровськ) зупинився за показанням пристрою АСДК-Б
залізниця», ДН-2
«Тривога 1» у 29 рух. од., 3 вісь, права сторона, вагон
Поїзд №2425 затримано
Лиман
№61887477 (Україна, побудований – 18.05.2018 ПАТ
на 2 год. 16, По впливу
ст. Межова
«Дніпровагонмаш», власник ТОВ «Метінвест-Шіппінг»,
затримано поїзди: №8901
ПР-2 – 26.01.2020 ВЧДЕ Козятин, по коду 157: нагрів
на 2 год. 7 хв., №8551 на
підшипника в корпусі букси, під адаптером вище норми за
2 год. 5 хв
показниками
засобів
автоматизованого
контролю).
Оглядом працівника ВЧД – нагрів не підтвердився,
затримка поїзда склала 8 хв. О 20.25 поїзд зупинився на 336

1-0-1 З вини

1-0-1 З вини

1-0-7 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Інцидент

06.03.2020
00:50
2

05.03.2020
11:08
3

06.03.2020
06.24
4

06.03.2020
06.48
5

6

06.03.2020
13.40

км ПК1 перегону Межова – Демурине за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога 2», вагон той самий. Після
огляду ТЧМ, відправився поїзд на ст. Демурине для огляду
працівниками ВЧД, прибув о 21.06. Оглядом працівника
ВЧД встановлено підвищений нагрів буксового вузла та
заявлено відчеплення вагона. Вагон відчеплено.
Регіональна філія Поїзду
№6047
Дніпро-Головний
–
Кам’янське«Придніпровська Пасажирське (ЕПЛ2Т №015 РПЧ-1 Дніпро, РПЧМ-1
Затримано поїзди:
залізниця», ДН-1
Лашко) сигнальна установка №5 сигналізує червоним,
№2821 на 52 хв., №10 на
Дніпро
поїзду №84 Київ – Маріуполь (ЧС2 №419 ТЧ-2 Кривий-Ріг,
39 хв., №9 на 30 хв., №84
перегін Сухачівка ТЧМ Аболмасов ТЧ-8 Дніпро) сигнальна установка №10
на 18 хв., №6047 на 16
– Запоріжжясигналізує жовтим, №8 червоним. Причина: сторонніми
хв., №103 на 9 хв
Кам’янське
особами на 164 км ПК8 пошкоджено кабель марки СБПу
19х2 та викрадено кабель марки СБЗПу 7х1 – 20 см.
Регіональна філія Поїзд №744(ЕКр1 №001) сполученням Львів – Дарниця,
«Південносмертельно травмував стороннього чоловіка. Затримка
Західна
поїзда склала 21 хв. По впливу затримано поїзд №6616 на Затримка поїзда №744
залізниця», ДН-1 29 хв. Особа та обставини з’ясовуються.
склала 21 хв. По впливу
Київ,
перегін
затримано поїзд №6616
Святошин
–
на 29 хв.
Борщагівка, 11км
ПК9
Регіональна філія Поїзд №7007 (ЕР2 №347, РПЧМ-1 Беліков) біля з.п.
«Південна
«Цуповка» травмував стороннього чоловіка похилого віку.
залізниця», ДН-2 Повідомлено: швидку допомогу, поліцію. Травмованого Затримка поїзда №7007
Харків, перегін
госпіталізовано.
склала 1 год. 22 хв.
Козача Лопань –
Слатине.
Регіональна філія Машиніст поїзда №7959 (засилка під поїзд №732, Екр1
«Південно№002, УЗШКМ Салтиков) повідомив, що на 855 км ПК1
Західна
колії №33 виявлено смертельно травмованого стороннього
залізниця», ДН-1 чоловіка.
Затримки поїздів немає.
Київ, перегін
Київ-Деміївський
– КиївПасажирський.
Регіональна філія З повідомлення бригадира колії на 77 км ПК4, у полосі
Затримок руху поїздів
«Південна
відводу, з боку парної колії, на відстані 20 м від крайньої
немає.

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

07.03.2020
02.05
7

07.03.2020
04.02
8

07.03.2020
03.57
9

Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
07.03.2020
залізниця», ДН-3
19.47
Запоріжжя,
перегін Гуляйполе
07.03.2020
14.15

10

11

залізниця», ДН-5
Куп’янськ,
перегін
ШевченковеПівденне –
Гракове.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Кропивницький.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка,
перегін
Чорноліська –
пост примикання
Західний.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
ст. ім. Т.
Шевченка.

рейки виявлено гранату. Безпеці руху поїздів не заважає.
Місце огороджено. Повідомлено: ДСНС, поліцію, ВОХР.

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Повідомлено: поліцію, ВОХР, ДСНС, СБУ. О 02.22 роботу
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено. Евакуація не проводилася.

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїзда №54
склала 19 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №101 затримано
на 1 год. 14 хв.

1-0-0 Інцидент

Проводяться пошукові
роботи

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №54 Одеса – Дніпро (ВЛ80т №1439) на 297 км ПК4
смертельно травмував стороннього чоловіка.

Поїзд №101 Херсон – Київ (ВЛ80Т №1417 ТЧ-7 Знам’янка)
прибув із зупинкою згідно графіку та за показанням
пристрою КТСМ «Тривога 1» у 1 рух. од., 2 вісь, ліва
сторона, локомотив (секція №2). Заміром температур
встановлено: tпов.+7ºС, tбукс.+40ºС, tоб.+70ºС. Проведено
заміну локомотива. Відправився поїзд №101 о 05.06 з
локомотивом ВЛ80с №600 із затримкою на 1 год. 01 хв. На
ст. Миронівка поїзд прибув о 06.49.
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
евакуйовано.

Поїзд №2536 (ТЕ33АС №2026 ТЧ-3) зупинився на 58 км
О 22.35 поїзд №2536
ПК8 через збиття планки нижнього габариту. Оглядом готовий до відправлення.
ТЧМ виявлено у вагоні №58857004 (Україна) відкритий Загальна затримка поїзда
розвантажувальний люк. О 20.10 поїзд відправився зі №2536 складає 2 год. 30
зменшеною швидкістю на ст. Гайчур з вимогою ТЧМ
хв

1-0-0 Інцидент

– Гайчур

Регіональна філія
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00.03
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
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к – Верхівцеве
07.03.2020
22.57

12

13

09.03.2020
00:00
14

09.03.2020
02:55
15

06.03.2020
11.22
16

17

09.03.202
11:05

Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ, ст.
Клавдієве
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Могиляни
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Енергодар.

Регіональна філія
«Придніпровська

направити працівників ВЧД для закриття люка. О 20.55
поїзд №2536 прибув на ст. Гайчур. О 21.40 на ст. Гайчур
прибув працівник ВЧД зі ст. Пологи. О 22.25 люк у вагоні
закрито.
Поїзд №10 Маріуполь – Київ (ЧС7 №296, ТЧМ-8
Тертишний) смертельно травмував стороннього чоловіка.
Затримка поїзда складає більше 1 год.. Особа та обставини
з’ясовуються

Затримок поїздів не
сталося

На пульт-табло ДСП ст. Верхньодніпровськ спрацювала
По впливу затримано
сигналізація релейної шафи, сигналізує хибну зайнятість 1
поїзди: №3301 на 36 хв.,
віддалення по непарній колії та 1 наближення по парній
№11 на 31 хв., №2823 на
колії. О 01.27 погасло 1 віддалення по непарній колії.
22 хв., №2604 на 16 хв.,
Оглядом працівників ШЧ виявлено, що сторонніми
№10 на 15 хв., №84 на 14
особами на вхідному сигналі 2Ч ст. Верхньодніпровськ
хв., № 37 на 6 хв
разобладнано релейну шафу
Поїзд №2533 (ВЛ80 №520) на 48 км ПК7 смертельно
травмував стороннього чоловіка, віком близько 40 років.
Затримка поїзда склала
22 хв.
Поїзд №3 Запоріжжя - Ужгород (ЧС4 №211) на
регульованому переїзді без чергового 195 км ПК5
смертельно травмував стороннього чоловіка. Повідомлено:
поліцію, швидку допомогу. Затримка поїзда склала 16 хв.
При прийманні поїзда №1464 (2ТЕ116 №1353, ст.
формування – Добропілля, ст. призначення – Енергодар) на
під’їзній колії №4 ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»
(колія на балансі власника) в районі з’їзду №24/26, сталося
сходження 3 навантажених вагонів, відповідно 45, 46, 47 за
напрямком руху (вантаж – вугілля): №60520616 (Україна)
та №53545133 (Україна) – усіма колісними парами,
№58919630 (Україна) – першим візком.
Під час виконання робіт з розпуску вагонів поїзда №2451,
локомотивом ВЛ8 №1069 з колії №1 парка «В» на колію

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда склала
16 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримки поїздів не має

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Затримки поїздів не має

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

09.03.202
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18

09.03.2020
15:05
19

09.03.2020
19:45

залізниця», ДН-3
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Запорізька Січ
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Коростень
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Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-2
Козятин ст.
Фастів-1

№22 парка «Б» на стрілочному переводі №151 стався схід
одного порожнього вагона №59674879 (Україна), першим
візком за напрямком руху. Об 11.30 надано наказ №25 на
виїзд аварійного автомобіля ВП-7 ст. Запоріжжя II.
Під час виконання робіт з розпуску вагонів на колії №18
сортувального
парку,
стався
схід
останнього
навантаженого вагона №24631301 (Україна, вантаж –
добриво мінеральне) другим візком за напрямком руху на
другій гальмівній позиції, що слідував відчепом в групі 4
вагонів. О 12.25 надано наказ на виїзд відновного поїзда ст.
Знам’янка. Причина з’ясовується
На пульт-табло ДСП сигналізує хибну зайнятість ділянки
6-12СП. Причина: закорочування рейкового кола ділянки
6-12СП заземленням з контактної опори №13 через спробу
викрадення сторонніми особами заземлення опори та
зняття крюкового болта КС-124.
Під час комерційного огляду поїзда №9511 (прибув о
18.25) на колії №8 Станційного парку працівниками ПКО
та ВОХР виявлено протікання вантажу в місці з’єднання
нижнього зливного пристрою з котлом 10 крапель/хв. у
вагоні-цистерні №73958654 (Білорусь, вантаж – паливо
дизельне, 64113 кг, аварійна картка – 315, ООН – 1202,
навантаження ст. Гомель, відправник ТОВ «БелКазТранс»,
призначення ст. Горбаші Південно-Західна зал., одержувач
ТОВ «ОККО-БІЗНЕС»). Через неможливість усунення
протікання вантажу, о 21.00 вагон-цистерну №73958654
переставлено на неелектрифіковану тупикову колію №24
Сортувально-відправного парку з подальшим подаванням о
07.00 в добу 10.03.2020 на під’їзну колію ТОВ «Фаворит
Ойл» для подальшого перекачування вантажу до справного
вагона-цистерни №73949281. Кількість втрати вантажу
буде визначено після комісійного огляду.
Поїзд №2476 (ВЛ80К №103 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-7
Коростень) зупинився на 919 км головної колії №ІІ
Київського парку з застосуванням екстреного гальмування
через накладання стороннього предмета (дерев’яна шпала)
на колію, з наїздом. При огляді пошкоджень не виявлено.

Затримки поїздів не має

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Затримано поїзд №2715
на 42 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Витікання вантажу

1-0-0 Аварійна
ситуація

Поїзд №2476 затримано
на 32 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність
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Регіональна філія
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залізниця», ДН-3
Рівне, ст.
Рафалівка.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст.
ХарківПасажирський.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
ст. Черкаси.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Користівка.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
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Зайцеве –
Павлоград-1.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст. ОдесаГоловна.

Регіональна філія

Під час відправлення поїзда №6319 Сарни – Ковель (ЧМЕ3
№2416 ТЧ-14 Здолбунів) пасажир, працівник ПЧ-6 у
вільний від роботи час) виходячи потрапив під вагон,
унаслідок чого отримав травму ноги. Постраждалого
госпіталізовано.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано.

Затримка поїзда №6319
склала 25 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)
1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримок руху поїздів
немає.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
О 16.40 роботу вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не
виявлено. Евакуація не проводилася.
Під час прийому вантажу поїзда №2279 (ВЛ80т №1249)
стрільцями стрілецької команди Знам’янка виявлено у
вагоні №90873787 відсутність запірно-пломбувального
пристрою та справа по ходу відчинені двері, проглядається
вантаж, вагон опломбовано та направлено на ст. Знам’янка
в складі потяга №2279 на переважування.
На пульт-табло «ЧДК» сигналізують хибну зайнятість
сигнальні установки: №14, №12 та переїзд 1008 км +432 м.
Причина: сторонніми особами на сигнальних установках
№14, №12 разобладнано релейні шафи. Рух поїздів
здійснюється за телефонними засобами зв’язку.
На виносному пульт-табло ДСП виникла індикація хибної
занятості ізольованої ділянки 11-13СП, перегону ОдесаГоловна – Одеса-Застава ІІ, несправності світлофорів: ЧГ1,
ЧГ2, НК, пристроїв переїзду «Літейний», стрілки: №1/3,
№5/7, №9/11, №13, №15/17, №3А втратили контроль
положення. Оглядом ШНС на 1508 км ПК2 виявлено
зсунуту сторонніми особами кришки кабельного колодязя
та викрадення двох кабелів типу СБПУ48х1 та одного
кабелю типу СБПУ 42х1.
Поїзд №19 Київ – Лисичанськ (ТЕП70 №148,

Затримок руху поїздів
немає.

Затримка поїзда №2279
складає більше 3 год.

По впливу затримано
поїзди: №2002 на 46 хв.,
№4490 на 28 хв., №78 на
22 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримано поїзд №146
на 39 хв.

1-0-0 Незаконне
втручання

травмував сторонню

1-0-1 Аварія
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ТЧМ-15 Самогнізд) на 936 км ПК4 непарної колії вхідної
горловини травмував сторонню жінку.
Поїзд №3156 (ВЛ80т №1292) на 30 км ПК8 смертельно
травмував стороннього чоловіка. Затримка поїзда склала 23
хв. Особа та обставини з`ясовуються.

жінку. Затримка поїзда
склала 42 хв.

смертельно травмував
стороннього чоловіка.
Затримка поїзда склала
23 хв.

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Затримка поїзда склала
42 хв

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Затримка поїзда склала
25 хв.

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

По впливу затримано
поїзд №105 на 16 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримок руху поїздів
немає

1-0-1 Аварія
травмування

Затримка поїзда
затримкою на 02 год. 18

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6623 Київ – Коростень (ЕР9 №662) смертельно
травмував стороннього чоловіка

Поїзд №91 Костянтинівка – Одеса (ЧС7 №303 ТЧ-8
Дніпро) на 187 км смертельно травмував стороннього
чоловіка

Поїзд №29 Київ – Ужгород (ЧС8 №023, ТЧМ-1 Шманьов)
зупинився на 901 км ПК2 із застосуванням екстреного
гальмування через накладання невідомими особами
стороннього предмета (дерев’яна колода) на рейки, з
наїздом. Після усунення незначних пошкоджень
локомотива, силами локомотивної бригади, поїзд №29
відправився із затримкою на 14 хв.
При проведенні маневрових робіт локомотивом (ЧМЕ3
№3359 ТЧ-3) травмовано стороннього чоловіка

Поїзд №3203 «Д» (2ТЕ10М №2742 ТЧ-6, 320 вісей, 3807 т)
зупинився на першій колії через несправність тепловоза

травмування

залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
ст. Поташ

12.03.2020
22:50

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст.
Здолбунів
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13.03.2020
03:00
36

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, ст.
Тернопіль

(вода в картері дизеля секції «А»). О 21.40 машиніст
запросив допоміжний локомотив. О 21.50 зі ст.
Христинівка відправлено локомотив ЧМЕ3 №7202, прибув
о 22.35. Відправився поїзд №3203 «Д» з допоміжним о
23.05
При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№1860 ТЧ-14 Здолбунів по перестановці групи із 28
вагонів з колії №10 Рівненського парку на колію №9, біля
сигналу М8 сталося сходження з рейок другого за
локомотивом навантаженого напіввагону №63005482
(Україна, побудови 2017, власник ООО «МЕТИНВЕСТШИПИНГ», ПР-4 - 11.03.2020 ВЧДЕ Козятин по коду 404 –
несправність гальмівного циліндра, вантаж – вугілля, ст.
навантаження - Добропілля, ст. призначення - Бурштин),
одним візком, усіма колісними парами. О 23.15 надано
наказ на виїзд відновного поїзда ст. Здолбунів
Поїзд №49 Київ - Трускавець (ЧС4 №059 ТЧ-1 Київ, 15
вагонів) надійшов по ст. Підволочиськ о 02.15 (+10 хв.),
прибув на ст. Тернопіль із запізненням на 13 хв. через
несправність електровоза. О 03.20 машиніст запросив
допоміжний локомотив. Відправився поїзд №49 з
допоміжним (ВЛ80т №710) о 03.58

хв. По впливу затримано
поїзд №6301 на 20 хв.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Затримка поїзда
затримкою на 1 год. 07
хв.

1-0-0 Інцидент

