Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 07.08.2020 по 14.08.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
9
8
17
Не з вини:
4
1
7
ВСЬОГО:
13
9
24
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
2
0
1
ВСЬОГО:
2
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
- наїзди на
сторонніх осіб
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
- пожежі
ВСЬОГО:

0
7

0
3

0
2

5

3

2

2

0

0

9
0
0
1
0
0
16
3
2
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

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

Дата і час
скоєння
подій

1

06.08.2020
19:00

2

07.08.2020
12:54

3

07.08.2020
21:20

4

08.08.2020
12:20

5

08.08.2020
13:50

Місце скоєння
подій

8

0

1

0

0

0

1
9

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса БАЗ-А079.14, рухаючись заднім ходом без
пасажирів та здійснюючи регулярні перевезення за міським
На просп.
маршрутом № 240е «ст.м. «Академіка Барабашова» –
Жуковського,
просп. Жуковського», внаслідок порушення правил
у м. Харкові
маневрування допустив наїзд на припаркований легковий
автомобіль AUDI-Q7
Під час руху водій вантажного автомобіля VOLVO-FH12 з
причіпом ROYEN, не ліцензовані, помітив що в нього
На 15 км а/д М05
почалося загорання причепу з середньої частини. Після
Київ – Харків,
зупинки на узбіччі, не зміг загасити полум’я своїми силами,
Київської обл.
від’єднав автомобіль та відігнав на безпечну відстань, в
цей час інші водії викликали ДСНС
Між с.Віхове та
Водій
автобуса
MERCEDES-BENZ-413CDI,
с.Вільшана,
здійснюючи нерегулярні перевезення 10 пасажирів від м.
Недригайлівського Київ до м. Суми,. допустив наїзд на пішохода, який
району,
раптово вийшов на проїзну частину поза межами
Сумської обл.
пішохідного переходу
Водій легкового автомобіля АЗЛК-21412 внаслідок
На перехресті просп.
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
Гагаріна та просп.
автобусом І-ВАН A07A-30, водій якого здійснював
Льва Ландау,
регулярні перевезення 20 пасажирів за приміським
у м. Харкові
маршрутом № 1167 «Харків – Хорошеве»
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2108 недотримався
На просп. Гагаріна, безпечного бокового інтервалу руху, допустив зіткнення з
у м. Харкові
легковим автомобілем ДАЧІЯ-Логан та автобусом
ATAMAН A-092H6, водій якого здійснював регулярні

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Пожежа

Пішохід від отриманих
трав загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

перевезення
12
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним маршрутом № 1605 «Харків –
Покотилівка»

6

7

08.08.2020
17:00

09.08.2020
06:05

8

10.08.2020
14:15

9

11.08.2020
08:40

10

11.08.2020
11:03

11

12.08.2020
16:10

12

12.08.2020
10:43

На автодорозі М-07
Київ – Ковель
поблизу с. Грозино,
Житомирської обл.

Водій
вантажного
автомобіля
МАN-TGA-430,
не впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху
та допустив зіткнення автобусом VOLKSWAGENCRAFTER, водій якого здійснював перевезення 3
пасажирів за міжміським маршрутом «Київ – Лугини»

Водій легкового автомобіля-таксі CHEVROLET-AVEO,
рухаючись без пасажирів не обрав безпечної швидкості
На вул. Протасевича,
руху, не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі
у м. Тернополі
проїзної частини дороги та допустив наїзд на стовп
рекламного щита
Водій автобуса БОГДАН-А069.21, здійснючи регулярні
На вул.
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 16 «вул.
Будівельників
Гастелло – вул. Будівельників», виїхав на смугу
в м. Конотоп,
зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковим
Сумської обл.
автомобілем TOYOTA-Land Cruiser Prado 150, який
рухався у зустрічному напрямку.
Водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz-1424 не
впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху,
На вул. Щепкина у де скоїв зіткнення з автобусам Mercedes-Benz-Sprinter-311
м. Дніпрі
CDI, водій якого здійснював перевезення 9 пасажирів за
міжміським внутрішньообласним маршрутом Дніпро Прядівка
Водій автобуса I-VAN-А07А1-60, рухаючись без пасажирів
На вул. Генерала
за приміським внутрішньообласним маршрутом № 420, не
Наумова,
впорався з керуванням та допустив наїзд на МАФ
у м. Києві.
«Продукти»
Водій автобуса VOLVO-B7RLE, здійснюючи перевезення
По вул. Наливайка, 12 пасажирів за приміським внутрішньообласним
у м. Житомирі
маршрутом № 110 «с. Соняшчне – с. Станешівка» не
впорався з керуванням і допустив наїзд на електроопору
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи регулярні
На вул.
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом
Вернадського,
№ 119-е «просп. Перемоги (коло трамвая) – Аеропорт»,
у м. Харкові
внаслідок недотримання бокового інтервалу скоїв наїзд на

Водій та 3 пасажири
автобуса від отриманих
травм загинули на місці
пригоди, ще водій
вантажного автомобіля
отримав травми

1-4-1 З вини

Водій автомобіля
отримав травми

1-0-1 З вини

Водій легкового
автомобіля та 2
пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 З вини

Водій автобуса та 6 його
пасажирів отримали
травми

1-0-7 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

13

11.08.2020
16:15

14

13.08.2020
03:00

1

11.08.2020
18:10

2

11.08.2020
14:35

07.08.2020
10:00
1

08.08.2020
01:45
2

припаркований легковий автомобіль ПЕЖО-301
Водій вантажного автомобіля RENAULT-Magnum-460.18,
На 307 км + 450 м
не врахував дорожньої обстановки, не дотримався
а/д М-05 «Київбезпечної швидкості руху та допустив зіткнення з
Одеса», поблизу
напівпричепом KAISER S3803A, вантажного автомобіля
смт. Любашівка.
RENAULT-Magnum 520DXI, який був припаркований на
Одеської області
правому по ходу руху узбіччі дороги
Водій автобуса TEMSA-SAFIR, здійснюючи перевезення
На 245 км + 700 м, 32 пасажирів за регулярним міжобласним маршрутом
автодороги М-05
«Бориспіль - Київ – Одеса», не обравши безпечної
«Київ - Одеса»,
дистанції та швидкості руху, допустив попутне зіткнення з
Кіровоградської обл. автобусом SETRA-S215HD, водій якого здійснював
перевезення 39 пасажирів з міста Ужгород до міста Одеса
Міський електричний транспорт
Водій невстановленого вантажного автомобіля внаслідок
недотримання бокового інтервалу скоїв зіткнення з
По просп. Героїв
тролейбусом ЗіУ-682Г-016.02, водій якого здійснював
Сталінграда,
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 19 «РК
у м. Харкові
«602-й мікрорайон» – РК «вул. Одеська», який в наслідок
зіткнувся з легковим автомобілем БMВ-520
Під час руху трамваю бортовий Трамвай Т-3U,
за міським маршрутом № 28, в салоні якого перебувало 19
На вул.
пасажирів, що належить Дарницькому трамвайному
Миропільській,
ремонтно-експлуатаційному депо, через аварійну ситуацію
у м. Києві
водій здійснив екстренне гальмування, в результаті чого
відбулось падіння пасажира в салоні другого вагону
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Поїзд №715 Київ – Львів (HRCS2 №008) затримано через
«Південно-Західна перекриття руху групою сторонніх осіб, які вийшли на
залізниця», ДН-3
колію з вимогою призначити поїзд №6362 сполученням
Жмеринка, ст.
Гречани – Жмеринка. Після прибуття поліції сторонні
Сербинівці.
особи колію звільнили
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП індикація зайнятості першої ділянки
«Придніпровська
наближення перегону Полтавка-Криворізька – Інгулець.
залізниця», ДН-2
Оглядом ШН о 02.00 виявлено зламані невідомими
Кривий Ріг, ст.
особами двері релейної шафи біля вхідного світлофора «Н»
Полтавката викрадено прилади СЦБ, вирвано монтаж
Криворізька

Водій та пасажир
вантажного автомобіля
RENAULT Magnum
460.18 загинули на місці
пригоди

1-2-0 З вини

2 особи загинули та 12
отримали травми

1-2-12 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пасажирка трамвая
отримала травми

1-0-1 Не з вини

Поїзд №715 затримано
на 12 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримано поїзд №9501
на 30 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

3

08.08.2020
Регіональна філія
03:54
«Придніпровська зал
ізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
ПолтавкаКриворізька

08.08.2020
05:38
4

5

08.08.2020
06:45

08.08.2020
00:05
6

08.08.2020
19:47
7

08.08.2020
20:50
8

Регіональна філія «Південно-Західна залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін Хмельницький – Гречани. На
регульованому переїзді з черговим працівником 1224 км
водій легкового автомобіля BMW, не впорався з
керуванням та виїхав на парну колію, після чого невідомі
особи залишили автомобіль і втекли. О 05.04 машину
прибрано з колії за допомогою евакуатора, рух поїздів
відновлено
Регіональна філія
Поїзд №1625 (ВЛ80т №1419 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
«Одеська залізниця», 1146 км ПК10 через несправність локомотива
ДН-3 Знам’янка,
(спрацювання захисту ГВ) із вимогою допоміжного. Зі ст.
перегін Колійний
Мартинівська надано допоміжний локомотив ВЛ80с №568
пост 1141 км –
від поїзда №1482, який залишено на ст. Мартинівська о
колійний пост 1154 06.48. Відправився поїзд №1625 з допоміжним о 07.39 із
км
затримкою на 2 год. 12 хв.
Регіональна філія
Поїзд №1623 (ВЛ80т №1465 ТЧ-7 Знам’янка, 4935 т, 212
«Одеська залізниця», осей) зупинився на колії №I через несправність локомотива
ДН-1 Одеса, ст.
(сторонній шум тягового двигуна на першому візку секції
Раухівка
№1). Локомотив відчеплено
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи з групою 8
«Одеська залізниця», завантажених зерновозів (вантаж – шрот) тепловозом
ДН-1 Одеса, ст.
ЧМЕ3 №6607 ТЧ-4 Помічна складач поїздів на
Бандурка
нецентралізованому стрілочному переводі №102 (на
балансі колієвласника) сталося сходження 4 та 5 за
напрямком руху вагонів: №95223269 (Україна, третьою та
четвертою колісною парою) та №95495065 (Україна,
першою та другою колісною парою)
Регіональна філія
Поїзд №726 Київ – Харків (HRCS2 №003) на 182 км ПК8
«Південна
непарної колії застосував екстрене гальмування для
залізниця», ДН-4
попередження наїзду на сторонні предмети (каміння та
Полтава, перегін
куски цегли) накладені на колію, з наїздом
Лубни – Солоницька
Регіональна філія
Поїзд №2778 (ВЛ80т №1829 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧ-4
«Одеська залізниця», Помічна, 1247 т, 228 осей) зупинився на 1236 км ПК5 через
ДН-1 Одеса, перегін несправність локомотива (спрацювання ГВ, РП у ведучій
Сербка – Раухівка
секції №2), з вимогою допоміжного. Зі ст. Колосівка о
21.21 надано допоміжний локомотив ВЛ80т №1416

Затримано поїзди:
№2804 на 40 хв., №41 на
17 хв., №109 на 16 хв.,
№11 на 10 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

По впливу затримано
поїзди: №9527 на 2 год.
10 хв., №9529 на 2 год.
08 хв., №2015 на 2 год.,
№7 на 45 хв., №6413 на
26 хв., №91 на 15 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда складає
більше 3 годин

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження р.с)

При огляді пошкоджень
електропоїзда не
виявлено. Затримка
поїзда №726 склала 01
хв.
Відправився поїзд
№2778 з допоміжним о
22.16 із загальною
затримкою на 2 год. 03
хв. По впливу затримано
поїзди: №60 на 1 год. 44

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

хв., №2782 на 1 год. 38
хв., №2780 на 54 хв.,
№54 на 27 хв., №6408 на
11 хв.

9

09.08.2020
Регіональна філія
00:33
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Слобідка
09.08.2020
10:46

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

10

09.08.2020
17:09

11

09.08.2020
17:17
12

13

09.08.2020

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Спартак – Тетерів

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Біличі
– Святошин

Регіональна філія

Поїзд №12 Одеса – Львів (ЧС4 №188 ТЧ-1 Київ, ТЧ-4
Відправився поїзд №12 з
Жмеринка, 594 т, 40 осей) зупинився через несправність
допоміжним о 02.20 із
електровоза (відсутність набору позицій), з вимогою
затримкою на
допоміжного локомотива о 01.05. Зі ст. Подільськ о 01.08
1 год. 47 хв
надано допоміжний локомотив 2ЕС5К №060
На пульт-табло ДСП сигнальні установки: №5/6, №3/8,
№1/10 сигналізують червоним, переїзд 161 км (без
чергового) перегону Новомосковськ – Орловщина
сигналізує хибну зайнятість. Об 11.26 надано наказ на
По впливу затримано
обмеження швидкості руху поїздів до 25 км/год. при поїзди: №2958 на 31 хв.,
прослідуванні переїзду 161 км. Об 11.31 перейшли на №3004 на 29 хв., №2906
телефонні засоби зв’язку. Оглядом працівниками ШЧ
на 26 хв., №1464 на 15
виявлено, що сторонніми особами на 156 км ПК3 перегону
хв.
Орловщина – Новомосковськ пошкоджено кабель
МКПАБп 7х4+5х2. О 15.00 надано телеграму на роботи по
відновленню кабелю
Поїзд №2575 (ВЛ80к №633, 1834 т) зупинився на 74 км
ПК5 через спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ виявлено
саморозчеп між вагонами із розривом хвостової групи
вагонів на відстані 20 м. О 17.23 склад поїзда з’єднано Загальна затримка поїзда
ТЧМ, о 17.27 поїзд №2575 відправився з перегону, о 17.38 №2575 складає більше 1
прибув на ст. Тетерів для огляду працівників ВЧД. О 18.00
год.
після огляду працівниками ВЧД надано дозвіл на
відправлення поїзда. Поїзд №2575 відправиться після
пропуску поїзда №743
З повідомлення ДСП ст. Біличі поїзд №9508 (ВЛ80к №393
ТЧ-3 Козятин) зупинявся на перегоні Ірпінь – Біличі через
Загальна затримка поїзда
несправність локомотива та повідомив, що прямуватиме зі
№9508 на 2 год. 03 хв.
зменшеною швидкістю. О 18.35 зупинився на 16 км ПК4
По впливу затримано
перегону Біличі – Святошин із вимогою допоміжного
поїзди: №3516 на 16 хв.,
локомотива. Зі ст. Почайна надано допоміжний локомотив
№6628 на 16 хв.
ВЛ80к №408. Відправився поїзд №9508 з допоміжним о
19.15 із загальною затримкою
З повідомлення машиніста поїзда №711 Костянтинівка – Затримано поїзди: №721

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в

21:00

«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Кибинці – Ромодан
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін КиївДніпровський –
Блок-пост 17 км
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08:43
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Регіональна філія
10.08.2020 «Південно-Західна
08:45
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Липовий Ріг
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17

18

10.08.2020
11:27

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Есхар

10.08.2020
19:32

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Кушугум

10.08.2020
23:50

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

Київ (HRCS2 №002) – сигнальні установки №7, №5, №3
сигналізують червоним. О 21.21 поїзду №721 сигнальні
установки №13, №11, №9, №7, №5, №3 сигналізують
червоним. Причина: пошкодження сторонніми особами на
217 км двох колійних коробок та викрадення з них двох
трансформаторів ПОБС-2А
Поїзд №2751 (ВЛ80т №1449) застосував екстрене
гальмування при швидкості 35 км/год. для запобігання
наїзду на чоловіка, який у навушниках переходив колію по
перехідному настилу зупиночної платформи Троєщина, на
звукові сигнали локомотива не реагував
Поїзд №6303 Ніжин – Чернігів (ЕР9т №731 РПЧ-10
Чернігів) затримано через задимлення дерев’яного настилу
на криші вагона №73106, РПЧМ замовив дрезину ЕЧ. О
09.07 дрезину АДМ №058 відправлено зі ст. Носівка, на ст.
Липовий Ріг прибула о 09.37. За допомогою працівників ЕЧ
задимлення ліквідовано
Поїзд №46 Лисичанськ – Ужгород (ВЛ82М №074) на 45 км
ПК1 застосував екстрене гальмування для запобігання
наїзду на сторонню жінку, яка переходила колію у
невстановленому місці за 200 м від пішохідного переходу.
Локомотив зачепив сумку жінки, внаслідок чого вона
впала. Потерпілу відправлено до лікарні, де встановлено
попередній діагноз: перелом трьох ребер. Поїзд затримано
поліцією для проведення слідчих дій, відправився о 13.40
Машиніст поїзда №317 Запоріжжя-І – Одеса (ЧС7 №300)
застосував екстрене гальмування при швидкості 80 км/год.
для запобігання наїзду на жінку, яка переходила колію в
невстановленому місці, на звукові сигнали локомотива не
реагувала. Наїзду уникнути не вдалося, смертельно
травмовано сторонню жінку віком 50-60 років
Під час відправлення поїзда №4806 (2ТЕ10М №3211,
резерв на ст. Збараж) біля сигнальної установки М229
машиніст застосував екстрене гальмування для запобігання
наїзду на чоловіка, який знаходився на узбіччі колії, на
звукові сигнали локомотива не реагував. Травмовано
стороннього чоловіка віком 45-50 років. Травмованого

на 31 хв., №711 на 19 хв

діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
затримано на 15 хв

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні
Поїзд №6303
відправлено о 10.26 із
затримкою на 1 год. 44
хв.

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу. Поїзд затримано
на 2 год. 13 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Смертельно травмовано
сторонню особу, Поїзд
затримано на 23 хв

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія
(травмування)
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чоловіка
з
ознаками
алкогольного
сп’яніння
госпіталізовано до лікарні. Поїзд повернуто в депо
На пульт-табло ДСП з’явилась хибна занятість перегону
Кибинці – колійний пост 227 км (парна та непарна колії),
Регіональна філія
несправжня зайнятість двох ділянок наближення по
«Південна
непарній та парній коліям. О 23.40 працівниками ШЧ
залізниця», ДН-4
виявлено, що сторонніми особами пошкоджено та
Полтава, ст. Кибинці
викрадено 3 трансформатори ПОБС-2А і колійну коробку
на 223 км ПК9-10
При виконанні маневрової роботи локомотивом вперед
ЧМЕ3 №5309 ТЧ-3 Мелітополь по підтягуванню групи з 18
Регіональна філія
вагонів на колії №32 парка «Б» в напрямок сигналу
«Придніпровська
«ПН32» на стрілочному переводі №183 сталося сходження
залізниця», ДН-3
18 за напрямком руху порожнього вагона №52557253
Запоріжжя, ст.
(Україна) – двома колісними парами першого візка. О 15.47
Запоріжжя-Ліве
надано наказ на виїзд відновного поїзда ВП-7 ст.
Запоріжжя ІІ.
Поїзд №9505 (2ТЕ116 №689а/772б/1041б) зупинився на 962
км ПК5 через несправність секції №1041б. Після ремонту
Регіональна філія
відправився о 20.30, зупинився о 20.41 на 965 км ПК5 через
«Донецька
несправність секції №772б, о 20.52 замовив допоміжний
залізниця», ДНлокомотив. Допомогу надано зі ст. Переїзна о 21.40 у хвіст
2 Лиман, перегін
поїзда двома локомотивами: ЧМЕ3 №1053 ТЧМ-6
Переїзна –
Панфілов; ЧМЕ3 №6007 Зі ст. Попасна о 22.50 у голову
Лоскутівка.
поїзда надано локомотив ЧМЕ3 №2243. Поїзд №9505 з
допоміжними локомотивами відправився з перегону о
23.00
Регіональна філія
Поїзд №2052 (2ТЕ116 №1201) на колії №II застосував
«Придніпровська
екстрене гальмування для запобігання наїзду на сторонню
залізниця», ДН-3
жінку, яка стояла на колії, на звукові сигнали не реагувала.
Запоріжжя, ст.
Смертельно травмовано сторонню жінку
Гайчур
Регіональна філія
Під час руху поїзда №3128 (ВЛ80К №572) на 1158 км ПК9
«Південно-Західна сторонньою особою камінням розбито лобове скло
залізниця», ДН-3
локомотива зі сторони помічника машиніста, склом
Жмеринка, перегін травмовано машиніста Власюка. На ст. Жмеринка
Комарівці –
викликано швидку допомогу
Сербинівці

По впливу затримано
поїзди: №20 на 35 хв.,
№6727 на 12 хв.,
Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Поїзд №9505 затримано
на 4 год. 20 хв. По
впливу затримано поїзд
№6447 на 1 год. 41 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №2052 затримано
на 1 год. 29 хв. По
впливу затримано поїзд
№2105 на 1 год. 38 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Травмовано машиніста.
Затримки поїзда немає

1-0-1 Втручання в
діяльність
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Філія «Центр з
ремонту та
експлуатації
колійних машин»,
перегін КиївДніпровський –
Дарниця
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
НовомосковськДніпровський

Поїзд №8502 (СПЗ-5 №004 Виробничий підрозділ КЦМКР
філії «ЦРЕКМ») зупинився на 28 км ПК3 через виявлення
задимлення в щиті дизель-генераторної установки.
Повідомлено ДСНС. О 16.15 задимлення ліквідовано силами
ДРПЧ-16 м. Київ. О 16.28 надано допоміжний локомотив
ЧМЕ3 №7121 зі ст. Дарниця для виведення поїзда №8502 з
перегону. О 16.50 поїзд №8502 з допоміжним прибув на ст.
Дарниця із загальною затримкою на 52 хв. Попередня
причина коротке замикання в щиті управління ДГУ
З повідомлення в.о. старшого зміни ПТО у складі з
дровами
(списаний
вагон
на
балансі
ВЧД
Нижньодніпровськ-Вузол), який знаходиться на території
станції сталось загорання. О 00.50 пожежу ліквідовано
силами ДСНС

Начальник відділу оперативного реагування Укртрансбезпеки

Постраждалі відсутні

1-0-0 Інцидент
(Пожежа)

Постраждалих та
затримок поїздів немає

1-0-0 Інше.
Пожежа

Олександр ГОНЧАР

