Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 06.11.2020 по 13.11.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
5
3
16
Не з вини:
3
0
0
ВСЬОГО:
8
3
16
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
5
Не з вини:
3
0
1
ВСЬОГО:
4
0
3
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
Аварії:
15
8
- наїзди на сторонніх
12
8
осіб
- пожежі
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
випадіння вантажу та
ін.
Інциденти
9
0
- загоряння
0
0
ВСЬОГО:
24
8
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

0
4
4
0
0
0
0
4

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

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

2

0

0

0

0

0

4

0

2

6

0

2

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

2 пасажири загинули на
місці пригоди, ще 15
отримали травми різних
ступенів тяжкості та
були доставлені до
лікарні

1-2-15 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водія автобуса
госпіталізовано

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід від отриманих
травм загинула на місці

1-1-0 З вини

Автомобільний транспорт

1

09.11.2020
07:00

2

09.11.2020
08:00

3

4

5

У с. Садове
Херсонської обл.

Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «Садове Херсон», не впорався з керуванням, виїхав за межі
проїжджої частини дороги, де допустив перекидання
транспортного засобу

Водій легкового автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
На вулиці Роганцева
зіткнення з автобусом SETRA-C215SL, водій якого
у м. Харкові
здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 304
Під час здійснення перевезень пасажирів за міським
маршрутом № 113 «101-мікрорайон – вул. Єгорова», водій
На вул. Велика
10.11.2020
автобуса БАЗ-2215, у зв’язку з раптовим погіршенням
Перспективна,
10:20
станом здоров’я, не впорався з керуванням, виїхав на
у м.Кропивницькому
пішохідний тротуар та допустив наїзд на перешкоду
(дерево).
Водій автобуса БОГДАН А-091, здійснюючи регулярні
10.11.2020 На проспекті Героїв перевезення 11 пасажирів за міським маршрутом № 304-е
Сталінграда,
«станція Рогань – майдан Сергіївський», порушив правила
08:18
у м. Харкові
маневрування та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Geely-Emgrand
На вул.
Водій автобуса БАЗ-А079.20, 2006 р.в., здійснюючи
11.11.2020
Трускавецькій
перевезення 20 пасажирів на регулярному маршруті № 147

08.25

у м. Дрогобич,
Львівської області

6

11.11.2020
07:40

На вул. Соборності
у м. Полтава

7

12.11.2020
12:25

На 87 км а/д М-06
«Київ - Чоп»
Житомирської
області

1

06.11.2020
15:20

На вул.15 Квітня,
у м. Тернополі

2

09.11.2020
15:30

На вул. Морозова,
у м. Харкові

3

10.11.2020
09:45

На вул. Броненосця
Потьомкіна,
у м. Харкові

4

12.11.2020
21:00

По вул. Бочарова
у м. Одеса

«м. Дрогобич АС – м. Трускавець АС», допустив наїзд на
пішохода на нерегульованому пішохідному переході
Водій автобуса ГАЗ-РУТА-25ПЕ, не вибрав безпечної
швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скоїв
зіткнення з легковим автомобілем DAEWOO-LANOS,
якого відкинуло на припаркований легковий автомобіль
NISSAN-NAVARA
Водій
автобуса
Mercedes-Benz-Sprinter-312,
здійснюючи перевезення 14 пасажирів за нерегулярним
маршрутом «Рівне - Київ», не дотримався безпечної
дистанції та швидкості руху та допустив попутне зіткнення
з легковим автомобілем FIAT, який в свою чергу допустив
зіткнення з легковим автомобілем Mercedes-Benz, що
зупинився попереду перед пішохідним переходом
Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса Шкода-15тр, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 10, не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив наїзд на
вантажний автомобіль DAF-95XF-430, який зупинився у
попутному напрямку руху
Водій легкового автомобіля Ford-Kuga не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з трамваєм TАТРA-T3,
водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за
міським маршрутом № 8 «РК «602-й мікрорайон» – РК
«вул. Одеська».
Водій легкового автомобіля Mitsubishi-Lancer не надав
переваги в русі та допустив зіткнення з тролейбусом
ЗиУ-682Г-016.02, водій якого здійснював перевезення 3
пасажирів за міським маршрутом № 13 «РК «Парк
«Зустріч» – РК «ст.м. «Захисників України»
Водій трамвая Татра Т3, здійснюючи перевезення
пасажирів за маршрутом № 1, для уникнення наїзду на
пішохода застосував екстрене гальмування після чого
останню було травмовано
Залізничний транспорт

пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

5 пасажирів тролейбуса
отримали травми

1-0-5 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримала
травми

1-0-1 Не з вини

1

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
06.11.2020
ДН-3 Знам’янка,
17:18
перегін Користівка –
Пантаївка

2

06.11.2020
18:00

3

4

5

6

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Славсько

Поїзд №9517 (ВЛ80К №724 ТЧ-6 Кременчук, , 4991 т, 224
осі) на 331 км ПК3 при швидкості 45 км/год смертельно
травмував сторонню жінку, зупинився на 331 км ПК8.
Через зупинку на підйом та велику вагу, під поїзд №9517 зі
ст. Пантаївка надано допоміжний локомотив ВЛ80Т
№1082, від поїзда №2796.

Поїзд №2163 (ВЛ11М №030 ТЧ-9 Мукачево, 4299 т, 196
осей) на колії №І при швидкості 25-30 км/год смертельно
травмував сторонню жінку

Поїзд №6352 Полтава-Південна – Коломак (ЕПЛ9Т №014
Регіональна філія
РПЧ-2 Полтава,) відправився із затримкою на 56 хв. через
06.11.2020
«Південна
виклик поліції до пасажира, який порушував громадський
22:37
залізниця», ДН-3
порядок і пошкодив двоє прохідних дверей в вагонах
Суми, ст. Кочубеївка
№01407 та №01406.
Регіональна філія
Машиністом тепловоза ЧМЕ3 №2801 ТЧ-4 Покровськ,
«Донецька
який прямував маневровим порядком, на стрілочному
07.11.2020
залізниця», ДН-2
переводі №2 під’їзної колії «Парк ЦЗФ» (на балансі ПЧ-8
02:15
Лиман, ст.
Покровськ) виявлено тіло стороннього чоловіка з ознаками
Добропілля
травмування рухомим складом
Регіональна філія
«Придніпровська
Поїзд №8402 (ДЕ-1 №037 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол,
07.11.2020
залізниця», ДН-1
1783 т, 236 осей) на колії №ІІ при швидкості 60 км/год
02:53
Дніпро, ст.
смертельно травмував стороннього чоловіка.
Кам’янськеПасажирське
Поїзд №3746 (2ЕС5к №067 ТЧ-2 Подільськ, 1256 т, 224 осі)
Регіональна філія
на регульованому переїзді «Кінний» 1304 км ПК2 (з
07.11.2020 «Одеська залізниця»,
черговим) при швидкості 36-38 км/год застосував екстрене
04:58
ДН-1 Одеса, ст.
гальмування для попередження наїзду на чоловіка, який
Одеса-Пересип
переходив колію по пішохідній доріжці безпосередньо

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№9517 затримано на 3
год. 45 хв. По впливу
затримано поїзди: №2796
на 4 год., №2255 на 3
год. 50 хв., №9519 на 2
год. 30 хв., №2271 на 1
год. 20 хв., №2967 на 1
год. 10 хв., №9521 на 50
хв., №2965 на 40 хв.,
№1907 на 40 хв., №6329
на 25 хв.
Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№2163 затримано 2 год.
43 хв.

1-1-0 Аварія
(сметельне
травмування)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмуваня)

Постраждалі відсутні.
Порушника знято з
поїзда. Затримка поїзда
відсутня

1-0-0
Втручання в
діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримок поїздів немає

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№8402 затримано на 34
хв. По впливу затримано
поїзди: №116 на 28 хв.,
№92 на 28 хв

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Травмовано сторонню
особу. Поїзд №3746
затримано на 1 год. 15
хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

7

8

9

10

11

12

перед поїздом та на сигнали великої та малої гучності,
заборонне показання сигналізації не реагував. Через
незначну відстань наїзд не попереджено, травмовано
стороннього чоловіка. Потерпілого у непритомному стані
госпіталізовано до центральної міської лікарні м. Одеса.
Регіональна філія
Поїзд №9504 (ВЛ80Т №1422 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
07.11.2020 «Одеська залізниця», колії №II через несправність локомотива із вимогою
11:01
ДН-2 ім. Т.
допоміжного. Об 11.58 зі ст. ім. Т. Шевченка надано
Шевченка, ст. Косарі допоміжний локомотив ВЛ80Т №1277
Поїзд №6578 Батьово – Тересва (Д1 №769) на 273 км
Регіональна філія
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
«Львівська
07.11.2020
на стороннього чоловіка ромської національності, з
залізниця», ДН-5
12:24
наїздом. Потерпілого з травматичною ампутацією кінцівки
Ужгород, перегін
лівої ноги каретою швидкої допомоги госпіталізовано до
Королево – Рокосово
лікарні. Поїзд затримано на 29 хв.
Під час виконання маневрової роботи з осаджування
локомотивом ЧМЕ3 №6616 групи із 4 завантажених
металоломом вагонів на 34 колію Північного СортувальноРегіональна філія
Відправного парку на стрілочному переводі №118 сталося
08.11.2020
«Південна
сходження трьох вагонів (всі - Україна): №67700732 усіма
09:30
залізниця», ДН-2
колісними парами з перекиданням набік, №67660985 усіма
Харків, ст. Основа
колісними парами, №65294225 першою колісною парою за
напрямком руху. Для ліквідації наслідків наказом ДН-2
№49 задіяно відновний поїзд ст. Основа
Регіональна філія
Поїзд №763 Київ – Одеса (ЧС4 №201) на 958 км при
«Південно-Західна
08.11.2020
швидкості 100 км/год. смертельно травмував стороннього
залізниця», ДН-2
17:35
чоловіка, який намагався перейти колію, на сигнали
Козятин,
локомотива на реагував
ст. Попільня
Поїзд №6348 Білгород-Дністровський – Одеса (ЕР9е №657
Регіональна філія
РПЧ-9 Одеса-Застава І) на 25 км ПК7 при швидкості 63
«Одеська залізниця», км/год. застосував екстрене гальмування для запобігання
08.11.2020
ДН-1 Одеса, перегін наїзду на стороннього чоловіка, який у лівій кривій сидів
18:22
Аккаржа – Колійний на лівій рейковій нитці та на сигнали, що подавалися, не
пост 25 км.
реагував. Через незначну відстань наїзд не попереджено,
смертельно травмований мешканнка с. Велика Долина
08.11.2020
Регіональна філія
Поїзд №1603 (ВЛ80Т №1249 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧ-4
22:09
«Одеська залізниця», Помічна) зупинився на 3 колії через несправність

Постраждалі відсутні.
Поїзд №9504 затримано
на 2 год. 15 хв.

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія
(травмування)

Постраждалі відсутні.
Затримки поїздів не має

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Постраждалі відсутні.
Поїзд №763 затримано
на 12 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні.
Затримано поїзди:
№6348 на 49 хв., №6309
на 1 год. 21 хв., №1603
на 1 год. 30 хв., №9509
на 1 год. 10 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні.
Поїзд №1603 затримано

1-0-0 Інцидент

ДН-3 Знам’янка,
ст. Веселинове.

13

14

15

локомотива (відсутність набору позицій), відправився о
на 2 год. 11 хв. По
22.51 після усунення несправності. О 23.06 зупинився на
впливу затримано
1175 км перегону Веселинове – Миколаєве, ТЧМ замовив поїзди: №2701 на 2 год
допоміжний локомотив. О 23.57 зі ст. Миколаєве надано 08 хв., №1609 на 2 год 06
локомотив ВЛ80Т №1847, Відправився поїзд в 00.22.
хв., №9503 на 1 год. 45
хв., №1613 на 1 год. 40
хв., №1615 на 1 год. 40
хв., №1621 на 1 год. 40
хв., №9551 на 1 год 35
хв., №2323 на 1 год. 30
хв., №1605 на 1 год. 30
хв., №1293 на 40 хв.,
№1903 на 30 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6578 Вадим – Херсон (2ТЕ10УТ №0015-А)
09.11.2020 «Одеська залізниця», замовив допоміжний локомотив через несправність Затримка поїзда №6578
04:51
ДН-4 Херсон, ст.
тепловоза. О 04.55 зі ст. Херсон відправлено допоміжний складає більше 2 годин.
Вадим.
локомотив 2ТЕ10УТ №0058
Регіональна філія
На колії №7 Непарного парку сталося загорання
Постраждалі відсутні.
«Південно-Західна пасажирського
вагона
№03321114
з
наступним
О 10.30 пожежу
залізниця», ДН-3
перекиданням пожежі на пасажирський вагон №03231958,
локалізовано, о 10.50
09.11.2020
Жмеринка, ст.
який знаходився на колії № 9. Вагони списані та виключені
ліквідовано силами
09:15
Вінниця
з інвентарного парку, приналежності виробничого
трьох пожежних
(Пасажирська
підрозділу вагонна дільниця ст. Жмеринка (ВЧ-2) філії автомобілів ДПРЧ-2 та
система).
«Пасажирська компанія»
ДПРЧ-5 м. Вінниця
Поїзд №9503 (ВЛ11 №160 ТЧ-3 Мелітополь, 4919 т, 212
осей) прибув зі зменшеною швидкістю за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога 1» у 24 рух. од., 4 вісь, ліва
сторона, вагон №68146760 (Україна, власник філія «ПВРЗ»,
побудований – 26.10.2018 філія «Панютинський ВРЗ»,
Регіональна філія
ТОв-1 – 06.11.2020 ВЧДЕ Батуринська, по коду 615:
Постраждалі відсутні.
«Придніпровська
09.11.2020
тріщина/злам верхнього/вертикального листа поперечної
Поїзд №9503/2503
залізниця», ДН-3
12:48
балки рами). Оглядом працівниками ВЧД в вагоні –
затримано на 2 год. 13
Запоріжжя, ст.
тримають гальма, дію гальм вимкнено. О 13.50 поїзд
хв.
Вільнянськ
відправився із затримкою на 1 год.10 хв. О 14.27 поїзд
зупинився на ст. Запоріжжя-Вантажне за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога 1» у тому ж вагоні. Огляд
працівниками ВЧД – залишковий нагрів. Поїзд №9503
готовий до відправлення о 14.35, відправився після

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інше
(пожежа)

1-0-0 Інцидент
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18:30

17

09.11.2020
19:3720:05
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09.11.2020
18:46
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09.11.2020
22:15
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09.11.2020
23:10

пропуску №731 о 14.55. Для зменшення ваги поїзд №9503
було зупинено о 15.20 по ст. Запоріжжя І, відправлено о
16.06. В подальшому поїзд №9503/2503 зупинився о 16.34
по ст. Канкринівка за показанням пристрою АСДК-Б
«Тривога 1» знову у тому ж вагоні. Під час огляду
локомотивною бригадою в вагоні №68146760 виявлено
заклинювання авторегулятора.
Під час виконання маневрової роботи тепловозом ТГМ4А
Регіональна філія
№2324 по забиранню групи з 4 навантажених вагонів«Львівська
зерновозів (вантаж – зерно) із під’їзної колії допущено
залізниця», ДН-2
сходження вагона №95347530 (Україна) – першою
Тернопіль, ст.
колісною парою першого візка через в’їзд в тупикову
Підволочиськ
призму колії №47а.
Поїзд №9519 (2ЕЛ4 №003 ТЧ-1 Лиман, 4992 т, 276 осей) за
Регіональна філія
вхідним світлофором «Н» колії №ІІІ при швидкості 58
«Придніпровська
км/год застосував екстрене гальмування для попередження
залізниця», ДН-1
наїзду на чоловіка, який кинувся під поїзд. Наїзд не
Дніпро, ст.
попереджено,
смертельно
травмовано
стороннього
Самарівка
чоловіка
Поїзд №9513 (ТЕ33АС №2026 ТЧ-3 Мелітополь, ТЧ-4
Регіональна філія
Пологи, 4196 т, 184 осі) зупинився на 208 км ПК9 через
«Придніпровська
несправність тепловозу (прогоріла вихлопна труба
залізниця», ДН-3
колектора першого циліндра, сторона А). О 19.05 поїзд
Запоріжжя, перегін відправився з перегону та прибув на ст. Кирпотине о 19.17,
Фісаки – Кирпотине ТЧМ запросив допоміжний локомотив. Зі ст. Пологи
надано допоміжний тепловоз ТЕ33АС №2019
Поїзд №3501 (2ТЕ116 №1538 ТЧ-7 Ковель, ТЧ-7, 3541 т,
Регіональна філія
152 осі) зупинився для огляду тепловоза. Під час сходу з
«Львівська
тепловозу помічник машиніста ВП «Локомотивне депо
залізниця», ДН-3
Ковель» отримав травму безіменного пальця правої руки. О
Рівне, роз’їзд
23.00 помічника швидкою допомогою доставлено в
Страшів
Сарненську районну лікарню
Під час виконання маневрової роботи тепловозом ЧМЕ3
Регіональна філія
№6558 ТЧ-1 Одеса-Сортувальна по витягуванню групи із
«Одеська залізниця», 30 порожніх вагонів з колії №9 Сортувального парку в
ДН-1 Одеса, ст.
напрямку гірки на хрестовині стрілочного переводу №119
Одеса-Застава 1
сталося сходження першого від тепловоза вагона
№58990813 (Україна) – усіма колісними парами з

Постраждалі відсутні.
Встановлення вагона
буде проведено в добу
10.11.2020. На рух
поїздів не впливає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Смертельно травмовано
стороннього чоловіка.
Поїзд №9519 затримано
на 27 хв

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Постраждалі відсутні.
Поїзд №9513 затримано
на 2 год. 11 хв

1-0-0 Інцидент

Травмовано працівника
УЗ. Поїзд №3501
затримано на 56 хв.

1-0-1 Інше
(нещасний
випадок на
виробництві)

Постраждалі відсутні. О
23.45 надано наказ на
виїзд відновного поїзда
ст. Одеса-Товарна

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

перекиданням кузова на бік.
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Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Курилівка –
Кислівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст.
Мотовилівка
Філія «Центр з
ремонту та
експлуатації
колійних машин»,
перегін Баркасово –
Страбичово

Поїзд №3509 (2ТЕ116 №512/1268 ТЧ-6 Попасна, 2950 т,
244 осі) зупинився на 830 км через несправність тепловоза.
О 23.39 ТЧМ запросив допоміжний локомотив. В 00.43
тепловозом ЧМЕ3 №5375, наданим зі ст. Заоскілля, поїзд
№3509 осаджено на ст. Курилівка. Зі ст. Куп’янськСортувальний о 01.18 надано допоміжний тепловоз 2ТЕ116
№1062

Постраждалі відсутні.
Поїзд №3509 затримано
на 2 год. 53 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїздом №30 (ЧС-4 №191) у прямій ділянці колії, при Смертельно травмовано
швидкості 100 км/год, смертельно травмовано стороннього сторонню особу. Поїзд
чоловіка похилого віку, який кинувся під поїзд. Поїзд №30 № 30 затримано на 1 год.
відправлено об 11.15 із затримкою.
38 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Під час виконання середнього ремонту І-ї головної колії,
травмовано старшого машиніста машини ЗБМ RМ-80
№409 (виробничого підрозділу), ампутовано праву руку в
районі ліктя. Каретою швидкої медичної допомоги
потерпілого доставлено в Мукачівську районну лікарню.

Травмовано працівника
УЗ

1-0-1 Інше
(нещасний
випадок на
виробництві)

Постраждалі відсутні.
Поїзд №3012 затримано
більше 30 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Постраждалі відсутні.
Поїзд №6091 затримано
на 1 год. 36 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні.
Затримка поїзда №46
складає 3 хв.

1-0-0 Інше

Постраждалі відсутні.
Поїзд №3601 затримано

1-0-0 Інцидент

Під час пропуску поїзду №3012 (ВЛ80т №1298 ТЧ-7
Регіональна філія
Знам'янка) виявлено пошкодження ЗПП та відкриті торцеві
10.11.2020 «Одеська залізниця»,
двері у 40 та 41 з голови поїзда вагонах: №94792272
09:51
ДН-1 Одеса, ст.
(контейнер №GESU2981250P) та №94791233 (контейнер
Бандурка
№TRHU3670237P), вантаж – руда хромова.
Регіональна філія
Поїзд №6504 (ЕР9п №345) зупинився на парній колії через
«Одеська залізниця», пошкодження струмоприймачів на 4-му та 6-му з голови
10.11.2020 ДН-3 Знам’янка, 277 поїзда вагонах. Для усунення несправності задіяно дві
11:27
км ПК6 перегін
автомотриси: ЕЧК-4 ст. Фундукліївка та ЕЧК-8
Цибулеве –
Чорноліська. Поїзд №6504 відправився о 12.57 із
Чорноліська
затримкою.
Регіональна філія
«Південно-Західна Поїзд №46 лок. ЧС–8 №027 ТЧМ – 1 Валігура по АСДКБ
10.11.2020
залізниця», ДН-4
тр. «2» 1 рух. одиниця 4 вісь, права сторона, зупинився в 09
09:41
Перегін Шатрище- год 42 хв. відправився 09 год. 45 хв. Нагрів не виявлено.
Чоповичі.
12.11.2020
Регіональна філія
Поїзд №3601 (ЧМЕ3 №5890 ТЧ-6 Христинівка, 562 т, 96
13:25
«Одеська залізниця», осей) зупинився на 133 км ПК6 через несправність

ДН-2 ім. Т.
Шевченка, перегін
Монастирище –
Оратів

28

29

30

тепловоза (витікання охолоджуючої рідини в картер
на 2 год. 15 хв.
дизеля), з вимогою допоміжного локомотива о 13.33. Зі ст.
Монастирище о 14.50 надано допоміжний тепловоз ЧМЕ3
№7202
Поїзд №7646 Фастів – Борщагівка-Технічна (ЕР9м №515
Регіональна філія
РПЧ-8 Фастів) на 880 км ПК5 в кривій ділянці колії при
«південно-Західна
швидкості 60 км/год застосував екстрене гальмування для
Травмовано сторонню
12.11.2020
залізниця», ДН-1
попередження наїзду на чоловіка, зупинився на 880 км
особу. Поїзд №7646
15:26
Київ перегін
ПК1. Наїзд не попереджено, травмовано стороннього
затримано на 44 хв.
Васильків – Боярка чоловіка
на
вигляд
50-55
років.
Потерпілого
госпіталізовано до лікарні м. Боярка.
Поїзд №2249 (ВЛ82м №089 ТЧ-15 Куп’янськ, ТЧ-3 Основа,
Постраждалі відсутні.
4144 т, 208 осей) зупинився на колії №І через несправність Поїзд №2249 залишено
електровоза (несправність двигуна насоса компресора). О
на ст. Користівка. По
14.55 поїзд №2249 відправився із затримкою 21 хв. У
впливу затримано
Регіональна філія
наслідок чого о 14.42 на 391 км ПК9 перегону Яковлівка – поїзди: №6001 на 1 год.
12.11.2020 «Одеська залізниця»,
Зелена зупинився поїзд №1605 (ВЛ80К №536 ТЧ-3 42 хв., №9507на 1 год. 14
14:43
ДН-3 Знам’янка ст.
Козятин, ТЧ-7 Знам’янка, 4932 т, 212 осей), з вимогою
хв., №2782 на 33 хв.,
Зелена
допоміжного локомотива о 14.50 через зупинку на
№2582 на 24 хв. Поїзд
несприятливому профілі колії та неможливість зрушити з №1605 з допоміжним о
місця. Зі ст. Яковлівка надано допоміжний електровоз 16:02 затримано на 1 год.
ВЛ80т №1849
26 хв.
Поїзд №71 Київ – Запоріжжя (ЧС4 №122 ТЧ-1 Київ) на 5
км ПК10 в прямій ділянці колії при швидкості 80 км/год
Регіональна філія
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
«Південно-Західна
на чоловіка, який перебігав через колію. Наїзд не
12.11.2020
залізниця», ДН-1
Травмовано сторонню
попереджено, травмовано стороннього чоловіка на вигляд
20:38
Київ перегін Київособу
30 років. Потерпілого госпіталізовано до лікарні. Поїзд
Деміївський – Петро
№71 затримано на 1 год. 03 хв. По впливу затримано
Кривоніс
поїзди: №101 на 54 хв., №37 на 33 хв., №75 на 15 хв. Особа
та обставини з’ясовуються.

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

