Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 07.02.2020 по 14.02.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
10
0
15
Не з вини:
3
5
4
ВСЬОГО:
13
5
19
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
0
0
0
ВСЬОГО:
0
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
1
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
2
0
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій

Катастрофи
Аварії:
- наїзди на
сторонніх осіб
- пожежі
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

0
12

0
5

0
1

6

5

1

0

0

0

6

0

0

8
5

0
1

0
1

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних

Травмовано

9

0

0

5

0

10

переїздах
Інше (нещасний
випадок на
виробництві)

ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

0

0

0

14

0

10
Наслідки подій

Попередня причина
пригоди

Водій
автобуса
Мersedes-Benz-811,
здійснюючи
перевезення
15
пасажирів
за
регулярним
внутрішньообласним маршрутом Теребовля – Хмелівка, не
впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху,
де допустив зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2112

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травму та був
доставлений до лікарні

1-0-1 З вини

Водій легкового автомобіля DACIA-LOGAN не надав
переваги у русі під час вибору полоси дороги та допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій якого здійснював
перевезення пасажирів за міжобласним маршрутом Київ Житомир

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

На проспекті
Московському
у м. Харкові

Водій автобуса I-ВAН A07A, здійснюючи регулярні
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 262-е
«759-й мікрорайон – ст.м. «Тракторний завод», порушив
правила маневрування та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Hyundai-І-30

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

На вул.
Незалежності у
м.Волочиську,
Хмельницька обл.

Водій автобуса БАЗ-А 079.23, рухаючись за міжобласним
маршруту Хмельник - Львів, не врахував дорожні
обставини, внаслідок чого здійснив зіткнення з
автомобілем SKODA FELICIA, що рухався в попутному
напрямку

Пасажир легкового
автомобіля отримала
травми

1-0-1 З вини

Водій легкового автомобіля DAEWOO-SENS не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв
зіткнення з автобусом РУТА 20, водій якого здійснював
перевезення 12 пасажирів за регулярному міжміському
міжобласному маршруту «Херсон – Снігурівка»

В наслідок ДТП водій
легкового автомобіля та
2 його пасажири
загинули, ще один
пасажир легкового

1-3-1 Не з вини

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт

1

2

07.02.2020 На 79 км автодороги
10:45
Т-09-03 Гаоич 0
Підгайці – Сатанів –
Городок
у с. Острівець
Тернопільської
області
06.02.2020
На проспекті
12:35
Перемоги
у м. Києві

08.02.2020
16:30
3

09.02.2020
11.40
4

5

На 136 км + 200м а/д
Р-81 Казанка –
11.02.2020
Снігурівка – Херсон,
08:35
Білозерський район,
Херсонська обл.

автомобіля отримав
травми.

6

7

8

9

10

11

10.02.2020
20:30

На вул. Херсонській
у м. Нікополі,
Дніпропетровська
обл.

11.02.2020
07:00

На перехресті вул.
Достоєвського та
вул. Валдайська
в м. Харкові

11.02.2020
10:50

11.02.2020
09:30

12.02.2020
08:20

12.02.2020
07:50

На проспекті
Незалежності
у м. Житомирі

Водій автобуса Богдан А-09201, здійснюючи перевезення 3
пасажирів за регулярним внутрішньообласним автобусним
Пішохід загинув на місці
маршрутом № 133, допустив наїзд на пішохода, який
пригоди
раптово вискочив на проїзну частину дороги у
невстановленому для переходу місці
Водій автобуса I-ВAН A07A-30, здійснюючи регулярні
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 123е
«ст.м. «Проспект Гагаріна» – вул. Велика Жихорська, 235»,
внаслідок порушення правил проїзду перехресть скоїв
зустрічне зіткнення з легковим автомобілем ШЕВРОЛЕАвео
Водій автобуса Рута-20, 2008 р.в., здійснюючи перевезення
5 пасажирів по за міським маршрутом № 8 «вул. Труда –
вул. Баранова», після висадки пасажирів на зупинці
загального користування «Малинська», не переконався в
безпечності маневру, від’їжджаючи від зупинки скоїв наїзд
на пішохода, яка з невідомих причин впала під задні колеса
автобуса

На автодорозі С131624 КПП Красна
Талівка – Луганськ у
с Станиця Луганська
Луганської області

Водій автобуса Фольксваген-ЛТ-35, має ліцензію серії АД
№ 038412 термін дії не обмежений, рухаючись без
пасажирів недотримався безпечного швидкості та дистанції
руху і допустив зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ2115

На вулиці Небесної
Сотні
у м. Полтаві

Водій автобуса Рута-23, має наказ на видачу ліцензії № 577
від 23.08.2016 року, здійснюючи перевезення 12 пасажирів
за міським маршрутом № 29, недотримався безпечної
швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення з
тролейбусом ЮМЗ-Т2П (техобслуговування) який стояв на
правому по ходу узбіччі
Водій автобуса Мерседес-Бенц-311, р/н СА3317СЕ, 2000
р.в.,
здійснюючи
перевезення
пасажирів
за
внутрішньообласним регулярним маршрутом Городище –
Черкаси, не впорався з керуванням та виїхав за межі
проїжджої частини дороги де допустив перекидання
автобуса на правий бік

На 53 км автодороги
Р-10 Канів –
Чигирин –
Кременчук
Черкаська області

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримала
тілесні ушкодження.

1-0-1 З вини

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травму та був
доставлений до лікарні

1-0-1 З вини

4 пасажири автобуса
отримали травми різних
ступенів тяжкості та
були доставлені до
лікарні

1-0-4 З вини

2 пасажири автобуса
отримали травми різних
ступенів тяжкості та
були доставлені до
лікарні

1-0-2 З вини

12

13

14

На перехресті
вулиць
12.02.2020 Митрополитської та
08:50
Зелінського
у м. Маріуполі,
Донецької області
На 475 км
федеральної дороги
Р-23 поблизу с. Рудо,
13.02.2020
Пустошкінського
00:30
району,
Псковської обл.,
Російська Федерація

13.02.2020
01:56

15

13.02.2020
08:30

16

13.02.2020
21:46

На 157 км
автодороги М-14
«Одеса-МелітопольНовоазовськ», (міст
через річку Інгул), в
районі с. Зайчевське
Вітовського району,
Миколаївської обл.
У с. Горенка, КиєвоСвятошинського
району,
Київської обл.
На вул.
Кирилівській,
у м. Києві

Водій автобуса Богдан-А092, здійснюючи перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 153, здійснив наїзд на
пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги по
пішохідному переходу

Пішохід отримав травму
та був доставлений до
лікарні

1-0-1 З вини

Водій
легкового
автомобіля
Мерседес-Бенц-311,
здійснюючи перевезення 8 пасажирів за міжнародним
маршрутом, не впорався з керуванням виїхав на смугу
зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним
автомобілем ДАФ

Водій та 7 пасажирів
легкого автомобіля
загинули на місці
пригоди, водій
вантажного автомобіля
та 2 пасажири легкового
автомобіля отримали
травми

1-8-3
Неліцензований

Водій
вантажного
автомобіля
MAN-TGA-18.440,
Водій автомобіля MAN
неліцензований, з невідомих причин виїхав на смугу
від отриманих травм
зустрічного руху де допустив зіткнення з вантажним
загинув на місці пригоди
автомобілем SCANIA-R-114G380

1-1-0 Не з вини

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2121 не впоравшись з
керуванням допустив лобове зіткнення з автобусом РУТАА0483, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за
внутрішньообласним маршрутом
Водій
автобуса
БОГДАН
А-092.02,
здійснюючи
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 587,
недотримався безпечної дистанції та швидкості руху
допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем AUDIS4

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Пасажир легкового
автомобіля та 3
пасажири автобуса
отримали травми

1-0-4 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Міський електричний транспорт

1

10.02.2020
07:30

На проспекті
Московському,
буд. 272-Д
в м. Харкові

Водій тролейбуса ТРОЛЗА, здійснюючи перевезення 3
пасажирів за міським маршрутом № 7 «РК «вул. 12-го
Квітня» – «РК «Східна», внаслідок недотримання дистанції
руху скоїв попутне зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ21043

2

11.02.2020
08:05

На вул.
Плеханівській
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля ФОЛЬКСВАГЕН-Туарег,
внаслідок недотримання дистанції скоїв попутне зіткнення
з трамваєм TАТРA-Т3М, водій якого здійснював
перевезення 50 пасажирів за міським маршрутом № 27
«Салтівська – Новожанове»

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій та пасажир
легкового автомобіля
отримали травми
Затримка поїзда №4834
склала 40 хв

1-0-2 ДТП на
залізничних
переїздах

Затримка поїзда склала
10 хв., Потерпілих та
вини філії немає

1-0-0 ДТП на
залізничних
переїздах

Затримка поїзда склала
25 хв.

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Відправився поїзд №78 з
допоміжним
локомотивом о 03.32 із
затримкою на 2 год. 58
хв. По впливу затримано
поїзди: №2202 на 2 год.
58 хв., №8354 на 1 год.
35 хв., №100 на 56 хв.,
№81 на 37 хв

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу)

Залізничний транспорт

07.02.2020
10:37
1

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Радехів – Сапіжанка
07.02.2020
Регіональна філія
19.44
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Киї
в, ст. Київ-Товарний
08.02.2020
Регіональна філія
00.24
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, парна колія
перегону Зайцеве –
Павлоград I
07.02.2020
12.30

2

3

4

5

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

На регульованому переїзді 58 км ПК8 (без чергового
працівника),
при
справно
працюючий
переїзній
сигналізації, сталося зіткнення поїзда №4834 (ЧМЕ3
№1534 ТЧ-14 Здолбунів) з легковим автомобілем
«Mercedes» Травмованого водія та пасажирку доставлено в
лікарню. Габарит колії в наявності. Вини філії немає.
.На регульованому переїзді 42 км ПК8 (без чергового
працівника),
при
справно
працюючий
переїзній
сигналізації, сталося незначне зіткнення поїзда №6379
Ківерці – Сапіжанка (ДР1А №331/220) з автокраном ЗиЛ130 КС
Поїзд №6820 Київ – Яготин (ЕР9м №508) на 3 км ПК3
смертельно травмував сторонню дівчину

Поїзд №78 Маріуполь – Дніпро – Харків (ЧС7 №313 ТЧ-3
Мелітополь) зупинився на 1010 км ПК5 через обрив
контактного
проводу
та
пошкодження
двох
струмоприймачів локомотива з вимогою допоміжного. О
01.37 надано допоміжний тепловоз ЧМЕ3 №3055. О 02.01
надано повідомлення від ЕЧК-24 про відновлення габариту
по парній колії. О 02.32 поїзд №78 з допоміжним
відправився з перегону. На ст. Павлоград I допоміжний
тепловоз замінено на локомотив ДЕ1 №23. О 03.03 надано
«вікно» по парній колії для відновлення контактної мережі.
08.02.2020
Регіональна філія
Під час осаджування з гірки групи із 6 вагонів (порожні
12:50
«Одеська залізниця», фітингові платформи, 155 т) маневровим локомотивом
ДН-3 Знам’янка, ст. ЧМЕ3 №2451 (ТЧ-7 Знам’янка) для з'єднання з групою із 4
Знам’янказерновозів, які знаходилися на третій гальмівній позиції
Сортувальна
колії №17 Сортувально-відправного парку, при з’єднанні
сталося видавлювання першого від локомотиву вагону
№94727815 (ЦТС «Ліски», ДР – 530 ВЧДР Козятин

08.02.2020
21:09
6

09.02.2020
02:05
7

09.02.2020
17.08
8

09.02.2020
17.07
9

09.02.2020
19.10
10

09.02.2020
17.50
11

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Синельникове І –
Зайцеве
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Сербинівці
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Жмеринка.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Абамеликове –
Кодима.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Кривий РігСортувальний.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, Обгінний
пункт Сотники.

13.02.2018, ПР-2 - 546 ВЧДР Кременчук 13.06.2018 - злам
пружин) з наступним сходженням з рейок останнього за
напрямком руху візка в районі хрестовині стрілочного
переводу №641. Вагон на рейки встановлено о 16.11 за
допомогою крану 7Ж72 ВП-3 Знам'янка
За повідомленням ДСП ст. Зайцеве на виносному пульттабло ЧДК сигнальні установки №4, №6, №11, №13
сигналізують білим вогнем, на пульт-табло 2 ділянка
наближення та 2 ділянка віддалення сигналізують хибну
зайнятість. Оглядом працівників ШЧ виявлено, що
сторонніми особами на сигнальних установках №4 та №11
разобладнано релейні шафи
Поїзд №3138 (ВЛ80 №1458) на 1143 км ПК5 травмував
сторонню особу. Постраждалу особу госпіталізовано

Поїзд №2961 (ВЛ80С №2389
ТЧ-2 Котовськ) при
відправленні
з
пасажирського
парку
сталося
саморозчеплення автозчепів між 10 та 11 вагонами
№65774812 (Молдова) та №60537537 (Молдова)
Поїзд №1904 (2ЕС5К №070 ТЧ-2 Подільськ) на 1280 км
ПК2 за зупиночною платформою Олександрівка стався
наїзд на колійні знаки «Підняти ножа закрити крила»,
«Опустити ножа відкрити крила» та каміння, накладені
невідомими особами на парній та непарній коліях.
Під час витягування з колії №23 Сортувально-відправного
парку на сортувальну гірку групи із 63 вагонів між
стрілочними переводами №149 - №207 сталося сходження з
рейок двох маневрових локомотивів: ЧМЕ3 №2350 (ТЧ-2
Кривий Ріг) – всіма колісними парами та ЧМЕ3 №4545
(ТЧ-2 Кривий Ріг) – трьома колісними парами.
Поїзд №1613 (ВЛ80т №1396 ТЧ-9 Дарниця, ТЧ-3 Козятин,
4952 т, 212 вісей) зупинився на головній колії №І через
несправність електровоза. О 18.46 машиніст запросив
допоміжний локомотив.

По впливу затримано
поїзди: №2909 на 36 хв.,
№2265 на 27 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда склала
22 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

По впливу затримано
поїзди: №6307 на 57 хв.,
№1901 на 59 хв., №2937
на 40 хв., №2963 на 30
хв.

1-0-0 Інцидент

Затримки поїзда немає.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримки поїздів не має

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Затримка поїзда №1613
склала 4 год. 36 хв.

1-0-0 Інцидент

09.02.2020
16.50
12

09.02.2020
20.08

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Михайленки.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Жмеринка.
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09.02.2020
22.20
14

15

10.02.2020
05.45

10.02.2020
10:00
16

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Лугини –
Білокоровичі.
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Сіверськ.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень ст.
Коростень

Поїзд №3158 (ВЛ80к №761) зупинено за повідомленням
чергової по переїзду 65 км через протікання вантажу із
вагону-цистерни №73958357 (Білорусь, вантаж – паливо
дизельне, аварійна картка - 315, ООН - 1202, клас
небезпеки – 3). Після огляду ТЧМ і ВОХР, протікання
частково усунуто. Відправився поїзд о 17.00 із затримкою.
Прибув на ст. Козятин-1 о 18.13. Вагон №73958357
відчеплено для подальшого огляду та переважування.
Поїзд №1925 (2ЕС5К №066, ТЧ-2 Подільськ) зупинився на
колії №33 Волочиського приймально-відправного парку
(ПВП) через спрацювання гальм. Після огляду
працівниками ВЧДЕ, відправився о 20.40.
Повторно
зупинився о 20.48 на колії №4 Пасажирського ПВП через
спрацювання гальма. О 20.55 склад поїзда роз’єднано
маневровим локомотивом ЧМЕ3 №3628 (ТЧМ-4 Лебедев)
для пропуску пасажирських поїздів. О 22.08 головну та
хвостову частини переставлено на головну колію №ІV
Київського ПВП з наступним оглядом працівниками ВЧДЕ.
Відправився поїзд №1925 о 23.48.
Поїзд №67 Київ – Варшава (М62 №1605 ТЧ-7 Ковель)
зупинився на 194 км ПК7 через несправність тепловоза. О
22.38 машиніст запросив допоміжний локомотив. Зі ст.
Коростень о 23.30 надано допоміжний локомотив М62
№136 ТЧ-7 Коростень. В 00.33 прибув поїзд з допоміжним
в хвості на ст. Білокоровичі. Після обгону допоміжного
локомотива, відправився поїзд №67 в 00.54
Поїзд №6221 Слов’янськ - Курдюмівка (ЕР2Т №1005 РПЧ3 Лиман, склад 5 вагонів) при прямуванні по вхідній
горловині зламав струмоприймач на третьому вагоні.
Під час комерційного огляду поїзда №2263 (2ТЕ116
№1617), який прибув о 08.50 на колію №34, працівниками
ПКО та ВОХР виявлено протікання вантажу 50 капель на
хвилину по зварному шву кріплення драбини до котла у
вагоні-цистерні №73046864 (Білорусь, вантаж – паливо
дизельне, 57400 кг., аварійна картка – 315, ООН – 1202, ст.
навантаження Новополоцк. Вагон відчеплено для
подальшого огляду та переважування

Поїзд №3158 затримано
на 21 хв.

1-0-0 Аварійна
ситуація (витік
вантажу)

Затримка поїзда № 1925
склала 3 год. 40 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда № 67
склала 2 год. 27 хв. По
впливу затримано поїзд
№142 на 51 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда №6221
склала 1 год. 08 хв.

1-0-0 Інцидент

Витік вантажу (дизельне
паливо)

1-0-0 Аварійна
ситуація (витік
вантажу)

10.02.2020
09:20
17

19

20

21

22

На регульованому переїзді 13 км +365м (без чергового
працівника) при справно працюючій переїзній сигналізації
сталося зіткнення поїзда №2126 (ВЛ8 №1207 ТЧ-8 Дніпро)
з автомобілем «Daewoo lanos» у якому знаходились 4
особи. Інформація по травмованих та затримки поїздів
уточнюються. Вини філії немає.

На перехресті вул. Клочківська та Соборного узвозу
сталося зіткнення відомчого автомобіля «Toyota Previa» (на
балансі санаторію ім. М. Гоголя, міста Миргород) з
автомобілем
«HYUNDAI
Tucson»
(держ.
номер
АХ2192ВК). Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.
Водій автомобіля «HYUNDAI Tucson» доставлений
каретою швидкої допомоги до медичного закладу.
Обставини з’ясовуються.
10.02.2020
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії
13:10
«Південна
«Інтерпайп Вторчермет» локомотивом ТГМ4 №2535 (колія,
залізниця», ДН-4
машиніст та складач на балансі власника) сталося
Полтава
сходження порожнього вагона №65489577 (Україна) усіма
місто Харків
колісними парами. Причина з’ясовується
10.02.2020
Регіональна філія
Поїзд №6047 Тернопіль – Львів (ЕР9П №195) на 1363 км
21:15
«Львівська
ПК6 застосував екстрене гальмування для попередження
залізниця», ДН-2
наїзду на тіло невідомого чоловіка без наїзду.
Тернопіль
Повідомлено: поліція, швидка допомога. Поїзд затримано
перегін Глибочок
поліцією на 2 год. 39 хв. Виявлено сліди травмування
Великий – Озерна
чоловіка рухомим складом. Особа та обставини
з’ясовуються.
11.02.2020
Регіональна філія
Поїзд №38 Київ – Запоріжжя (ЧС4 №191, ТЧМ-1 Лутай ТЧ
02:10
«Одеська залізниця», Київ-Пас.) зупинився через несправність локомотива з
ДН-3 Знам’янка
вимогою допоміжного. Зі ст. Щаслива о 02.58 відправлено
перегін Олександрія локомотив ВЛ80Т №1491 від поїзда №2204. Поїзд №38
– Королівка
відправився о 03.41 із затримкою на 1 год. 31 хв..
10.02.202
12:20

18

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг
одноколійний
перегін Божедарівка
– Полівське
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава
місто Харків

11.02.2020
20.33

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2

Поїзд №2757 (ВЛ8 №855) на 326 км ПК6-7 смертельно
травмував стороннього чоловіка. Повідомлено: швидку
допомогу, поліцію.

Затримки поїздів не
сталося

1-0-0 ДТП на
залізничних
переїздах

Водій легкового
автомобіля «HYUNDAI
Tucson» отримав травми

1-0-1 ДТП на
залізничних
переїздах

Сходження рухомого
складу

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу)

Поїзд №6047 затримано
на 2 год. 39 хв

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда №38
склала 1 год. 31 хв. По
впливу затримано
поїзди: №76 на 29 хв.,
№11 на 14 хв., №9 на 13
хв., №86 на 11 хв.,
№2286 на 1 год. 50 хв.,
№2201 на 1 год

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда склала 1
год. 07 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

24

Лиман, перегін
Демурине – Просяна
ім. Приклонського
В.В.
11.02.2020
Регіональна філія
21.13
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Кобижча –
Бобровиця.
11.02.2020
Регіональна філія
21.05
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, ст.
Корсунь.
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12.02.2020
Регіональна філія
03.00
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Застава І.

23

26

Поїзд №45 Лисичанськ – Ужгород (ЧС8 №81, ТЧМ-1
Лукянчук) на 770 км ПК3 смертельно травмував
стороннього чоловіка.

На пульт-табло ДСП сигналізують хибну зайнятість: перша
ділянка віддалення, ізольована ділянка «ЧДП» в непарному
напрямку та перша ділянка приближення та ізольована
ділянка «ЧП» в парному напрямку. Оглядом ШНС
виявлено крадіжку трансформаторів ПРТА – 4 шт.
сторонніми особами з релейної шафи вхідного сигнала «Ч»

Затримка поїзда склала
19 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

По впливу затримано
поїзди: №2846 на 44 хв.,
№6644 на 29 хв., №12 на
24 хв., №72 на 24 хв.,
№9316 на 23 хв., №116
на 17 хв., №41 на 12 хв.,
№731 на 12 хв., №2855
на 11 хв., №765 на 8 хв.,
№203 на 7 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Під час розформування групи вагонів з колії №1 Парку
приймання локомотивом ВЛ60 №2115 ТЧ-1 ОдесаСортувальна на колії №14 допущено з’єднання відчепу 8ми завантажених вагонів з перевищеною швидкістю із Затримки поїздів не має
групою 34 вагонів, що знаходились на колії з наступним
видавлюванням та сходженням трьох критих вагонів (27 29 від гірки): №24327785, 24445702, 24345068 (Україна).
12.02.2020
Регіональна філія
Поїзд №42 Трускавець – Дніпро (ЧС4 №185) зупинено
Затримка поїзда №42
03.15
«Одеська залізниця», через отримання повідомлення про мінування складу склала 3 год. По впливу
ДН-2 ім. Т.
поїзда. Пасажирів евакуйовано. Після огляду поїзда затримано поїзди: №789
Шевченка, ст.
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено.
на 1 год. 19 хв., №79 на 1
Городище.
год., №37 на 53 хв.,
№121 на 1 год. 18 хв.,
№101 на 38 хв. №9 на 10
хв. №71 на 6 хв., №11 на
10 хв., №2860 на 1 год.
45 хв., №4 на 1 год. 37
хв., №1468 на 1 год. 30
хв., №69 на 40 хв.

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

1-0-0 Втручання в
діяльність

27

28

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Бориспіль
13.02.2020
Регіональна філія
00.08
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Бобринець –
Седнівка
12.02.2020
21.32

13.02.2020
06:30
29

30

31

13.02.2020
15:15

13.02.2020
15:15

13.02.2020
16:20
32

13.02.2020
17:58

33

З повідомлення ДСП, біля стрілочного переводу №31,
виявлено тіло стороннього чоловіка без ознак життя, з
наявними ознаками травмування рухомим складом. Особа
та обставини з’ясовуються.
Машиніст поїзда №2654 (ВЛ80с №1775 ТЧ-2) на 90 км
ПК10 застосував екстрене гальмування для запобігання
наїзду на сторонній предмет (залізобетонний стовпчик
висотою приблизно 1 м), встановлений сторонніми
особами в межах колії. Наїзду уникнути не вдалося,
пошкодження електровоза незначні
Регіональна філія
На регульованому переїзді 20 км ПК9 без чергового
«Одеська залізниця», працівника водій легкового автомобіля NISSAN,
ДН-3 Знам’янка,
рухаючись з боку м. Первомайськ у бік м. Улянівка не
перегін Болеславчик впорався з керуванням, унаслідок чого збив стовпчики
– Нікель-Побузький огородження переїзду та світлофор з боку м. Ульянівка.
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі головного
«Львівська
вокзалу. Пасажирів та працівників евакуйовано. О 16.20
залізниця», ДН-1
роботу вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв
Львів, ст. Львів
не виявлено
Ріональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі головного
«Львівська
вокзалу. Пасажирів та працівників евакуйовано. О 16 год.
залізниця», ДН-1
20 хв., роботу вокзалу відновлено, вибухонебезпечних
Львів, ст. Львів
пристроїв не виявлено.
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
«Південно-Західна Пасажирів та працівників евакуйовано.
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Вінниця
Регіональна філія
Поїзд №2433 (ВЛ80т №1844) після відправлення зупинився
«Одеська залізниця», на 102 км ПК8 через самовільне спрацювання автогальм.
ДН-1 Одеса, ст.
Причина - під час руху поїзда працівниками охорони
Врадіївка
відправника виявлено крадіжку невідомими особами
вантажу. Для зупинки поїзда відкрито кінцевий кран у 55 з
голови поїзда вагоні №24238453 (порожній, для проїзду
працівників охорони відправника, які супроводжували 28
вагонів, вантаж - чавун, ст. навантаження - Кривий Ріг, ст.
призначення - Одеса-Порт).

Затримок поїздів немає

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда №2654
склала 13 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

7 пасажирів легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-7 ДТП на
залізничному
переїзді

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручаня в
діяльність

Затримок поїздів немає.
Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручаня в
діяльність

Затримок поїздів немає.
Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручаня в
діяльність

Поїзд №2433 затримано
на 47 хв

1-0-0 Втручаня в
діяльність
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14.02.2020
03:00

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

Поїзд №3102 (ВЛ80к №41) зупинився на колії №2 через
несправність електровозу (спрацювання ГВ). О 04.55
машиніст запросив допоміжний локомотив. Зі ст. Дарниця
відправлено допоміжний локомотив ВЛ80к №139

Затримка поїзда №3102
складає більше 3 годин.

1-0-0 Інцидент

