Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 11.09.2020 по 18.09.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
12
3
14
Не з вини:
7
6
19
ВСЬОГО:
19
9
33
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
4
0
0
ВСЬОГО:
4
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
Аварії:
- наїзди на
сторонніх осіб
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
- пожежі
ВСЬОГО:

0
14

0
7

0
3

10

7

3

4

0

0

6
0
0
0
0
0
20
7
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

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

1

Дата і час
скоєння
подій

11.09.2020
03:10

Місце скоєння
подій

На 47 км автодороги
М-03 «Київ-ХарківДовжанський»,
Київська обл.

2

10.09.2020
06:55

Поворот на с.Сад,
Сумський р-н.,
Сумська обл.

3

10.09.2020
9:50.

На пр.С.Бандери
у м.Тернополі

4

11.09.2020
16:30

На вул. Центральній
у с. Кодня,
Житомирська обл.

11.09.2020
15:09

На 542 км +700м
автодороги М-06
«Київ - Чоп»,
Львівська обл.

5

4

0

0

2

0

0

1

0

0

7

0

0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій вантажного автомобіля DAF-FT95 не ліцензований,
не врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
вантажним
автомобілем
MERCEDES-BENZ-1320
неліцензований, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного
руху, де допустив зіткнення з легковим автомобілем
ВАЗ-21103 та з автобусом MERCEDES-BENZ-SPRINTER
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-Ланос не дотримався
безпечної дистанції та допустив наїзд на автобус РУТА-25
СПГ. Після зіткнення відбулося займання автобуса з
подальшим перекиданням полум’я на легковий автомобіль
ЗАЗ-Ланос. Автобус знаходився не на маршруті, без
пасажирів.
Пішохід рухаючись по проїзній частині на моноколесі з
невідомих причин допустив зіткнення з автобусом
БАЗ-А079.14, водій якого здійснював спецрейс по міським
маршруту №11
Водій автомобіля ВАЗ-2105 не вибрав безпечної швидкості
не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з
припаркованим на узбіччі автобусом ПАЗ-4234
Водій автобуса VANHOOL, здійснюючи перевезення
пасажирів за міжнародним маршрутом «SALERA - КИЇВ»,
не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з
вантажним автомобілем IVECO, який в свою чергу,
зіткнувся з легковими автомобілями SHEVROLET-AVEO,
VOLKSWAGEN PASSAT, RENAULT-SCENIK та DACIA

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

5 осіб загинули та 15
дістали тілесні
ушкодження.

1-5-15 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми, автобус та
легковий автомобіль
згоріли.

1-0-1 Не з вини

Пішохід загинув

1-1-0 Не з вини

В наслідок ДТП водій
легкового автомобіля
отримав травми.
Унаслідок ДТП водій
автобуса VANHOOL та
водій легкового
автомобіля
SHEVROLET-AVEO
отримали тілесні

1-0-1 Не з вини

1-0-2 З вини

6

11.09.2020
21:38

На автодорозі Н-09
між селами В.
КоропецьБерезинка,
Закарпатської обл.

7

12.09.2020
08:15

На вул. Чоботарська
у м. Харкові

8

13.09.2020
06:39

На 91 км. а/д М-06
«Київ-Чоп»,
Житомирської
області

13.09.2020
22:10

На перехресті вул.
Байди
Вишневецького та
бульв. Шевченка
у м. Черкасах

9

10

14.09.2020
09:55

На вул. Соборній,
у м. Рівному

11

14.09.2020
16:50

На пр-ті Бандери
у м. Тернополі

12

15.09.2020
17:45

На 190 км + 850 м.
автодороги Н – 03

LOGAN
Водій вантажного автомобіля VOLVO-FH, здійснюючи
маневр об’їзду велосипедиста, не впорався з керуванням та
допустив з’їзд в кювет
Водій автобуса ВОЛЬВО-Б10М, здійснюючи регулярні
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 40-е
«вул. Чоботарська (ст.м. «Центральний ринок») – вул.
Беркоса, 7 (завод Керамічних труб)», порушив правила
маневрування та допустив зіткнення з трамваєм TАТРAT3-ВПСт, інвентарний № 317, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 20 «РК
«Південний вокзал» – «РК «просп. Перемоги», з
подальшим сходом трамвайного вагона з рейок усіма
візками
Водій автобуса БАЗ-А079.53, здійснюючи перевезення 6
пасажирів за міжобласним маршрутом Житомир - Київ, не
вибрав безпечної швидкості та дистанції руху і допустив
зіткнення з автомобілем ВАЗ-21013
Водій таксі на легковому автомобілі NISSAN-LEAF,
не врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
легковим автомобілем DAEWOO LANOS
Водій вантажного автомобіля ГАЗ-3302, розпочинаючи рух
перед світлофором, допустив відкат автомобіля назад та
допустив зіткнення з автобусом MAN-LIONS-CITY, р/н
BK2415СО, водій якого здійснював перевезення пасажирів
за міським маршрутом № 1 «Льонокомбінат – с.
Ювілейне»)
Водій автомобіля таксі Skoda-Octavia, рухаючись без
пасажирів, не обрав безпечної швидкості та дистанції руху,
допустив зіткнення з легковим автомобілем Skoda-Octavia,
р/н АА4946ТО
Водій автобуса ПАЗ-4234, здійснюючи перевезення 25
пасажирів
за
внутрішньообласним
маршрутом

ушкодження
Водій вантажного
автомобіля загинув в
кареті ШМД

1-1-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Внаслідок ДТП водій
легкового автомобіля
DAEWOO-LANOS
загинув на місці події, а
його пасажир отримав
травми

1-1-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

8 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-8 З вини

13

15.09.2020
08:18

14

15.09.2020
11:50

15

16.09.2020
12:20.

16

16.09.2020
11:04

17

16.09.2020
16:29

18

16.09.2020
19:30

Житомир – Чернівці, «Хмельницький – Карпівці», виїжджаючи на головну
Хмельницької обл. дорогу, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
легковим автомобілем TESLA-3.
Водій автобуса MAN-11.190, здійснюючи регулярні
перевезення 14 пасажирів за внутрішньообласним
На вул. Червона
маршрутом «Безпалівка – Харків (АС «Холодна Гора»)»,
Алея,
Постраждалі відсутні
внаслідок порушення правил проїзду перехресть, не надав
у м. Харкові
переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-E200
Під час здійснення посадки пасажирів, на платформі з
невідомих причин автобус МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-0405, водій
якого здійснював перевезення 1 пасажира за міським
маршрутом № 40е «вул. Чоботарська (ст.м. «Центральний
На вул.
ринок») – вул. Беркоса, 7 (завод Керамічних труб)»,
Чоботарській,
Пішохід отримав травми
покотився вперед. Внаслідок чого між бордюрним каменем
у м. Харкові
і сходинкою автобуса притиснуло праву ногу пішоходу –
жінці похилого віку, яка намагалася зайти в салон автобуса,
з подальшим наїздом автобуса на перешкоду (стовпчик, на
якому розміщена інформація про маршрут)
Водій автобуса БАЗ-А079.32, здійснюючи перевезення 15
На перехресті вул.
пасажирів за міським маршрутом № 113, не врахував
А.Фабра та пр.-ту
дорожньої обстановки та допустив наїзд ні пішохода який Пішохід загинув на місці
Яворницького
переходив дорогу по регульованому пішохідному
події
у м. Дніпрі
світлофорі. На момент події світлофор зі сторони водія не
працював.
Водій автобуса МАЗ-103076, здійснюючи перевезення 15
По вул. Зодчих
пасажирів за міським маршрутом № 56, не переконався в
Пасажир автобуса
буд. 62
безпечності, не закрив двері та розпочав рух, внаслідок
отримав травми
в м. Києві
чого сталося падіння пасажира.
На перехресті вул.
Водій
вантажного
автомобіля
DAF-XF95.430
не
Старофортечної та
дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з
2 пасажири автобуса
проспекту
автобусом РУТА-25, водій якого здійснював регулярні
отримали травми
Богоявленського
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 1.
у м. Миколаїв
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-ДЕУ T13110 ,
По просп. Героїв
виїжджаючи на дорогу з прилеглої території, внаслідок
Сталінграда, буд. 30
Постраждалі відсутні
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
у м. Харкові
легковим автомобілем ЗАЗ-TF699P ЗНГ, з подальшим

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-1-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 Не з вини

19

16.09.2020
15:49

1

11.09.2020
16:15

2

12.09.2020
08:15

2

16.09.2020
18:30

3

17.09.2020
08:50

На вул. Гагаріна
у м. Рівному

зіткненням легкового автомобіля ЗАЗ-TF699P ЗНГ з
легковим автомобілем ВАЗ 2105 та подальшим зіткненням
останнього з автобусом СETРA-S215SL, водій якого
здійснював регулярні перевезення 19 пасажирів за міським
маршрутом № 304е «станція Рогань – майдан
Сергіївський».
Водій автобуса РУТА-25ПЕ, здійснюючи перевезення
пасажирів по міському маршруту № 57 (м. Рівне «ПМК-100
– вул. Коновальця»), допустив наїзд на пішохода, який
перетинав проїжджу частину дороги на регульованому
пішохідному переході.

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля ФОЛЬКСВАГЕН Туарег,
На просп. Героїв
внаслідок порушення правил проїзду перехресть скоїв
Сталінграда у м.
зіткнення з трамваєм TАТРA-T3M, водій якого здійснював
Харкові.
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 8 «РК
«602-й мікрорайон» – РК «вул. Одеська».
Водій автобуса ВОЛЬВО-Б10М, здійснюючи регулярні
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 40-е
«вул. Чоботарська (ст.м. «Центральний ринок») – вул.
Беркоса, 7 (завод Керамічних труб)», порушив правила
На вул. Чоботарська
маневрування та допустив зіткнення з трамваєм TАТРAу м. Харкові
T3-ВПСт, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 20 «РК «Південний
вокзал» – «РК «просп. Перемоги», з подальшим сходом
трамвайного вагона з рейок усіма візками
Водій легкового автомобіля БМВ Х5 внаслідок порушення
правил маневрування допустив зіткнення з тролейбусом
На перехресті просп.
БОГДАН Т70117, водій якого здійснював перевезення 25
Льва Ландау та вул.
пасажирів за міським маршрутом № 19 «РК «вул. Одеська»
Киргизька
– РК «602-й мікрорайон», з подальшим зіткненням
у м. Харкові
легкового автомобіля БМВ Х5 з легковим автомобілем
HONDA-CRV
Водій легкового автомобіля ФОЛЬКСВАГЕН-Гольф
На вул.
внаслідок порушення правил маневрування допустив
Москалівській
зіткнення з трамваєм TАТРA-T3-ВПСт, водій якого
у м. Харкові
здійснював перевезення 15 пасажирів за міським

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

маршрутом № 3 «РК «Новожанове» – РК «Залютине».

11.09.2020
10:4310:58

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

11.09.2020
18:07

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, парна колія
перегону КиївВолинський –
Караваєві Дачі
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Святошин.

1

2

11.09.2020
21:05
3

12.09.2020
11:05
4

12.09.2020
13:49
5

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Добросин – РаваРуська
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Кам’яницяВолинська – Дубно

Залізничний транспорт
Поїзд №744 Львів – Дарниця (ЕКр1 №002) при швидкості
120 км/год застосував екстрене гальмування для
попередження наїзду на стороннього чоловіка, який стояв
на колінах у середині колії на 49 км ПК3 та на сигнали
підвищеної гучності, які подавалися локомотивною
бригадою, не реагував. Наїзд не попереджено, стороннього
чоловіка смертельно травмовано
Під час слідування поїзда №866 Київ-Волинський –
Неданчичі (Р9т №668 РПЧ-10 Чернігів) на 4 км ПК5
сталося сходження з рейок 4 за напрямком руху вагону
№66810 – другим візком. По суміжній непарній колії
негабарит в наявності. Надано наказ на виїзд відновного
поїзда ст. Дарниця.
Поїзд №6632 Коростень – Київ (ЕР9м №384) при
швидкості 50 км/год. застосував екстрене гальмування для
попередження наїзду на стороннього чоловіка, який
кинувся під поїзд при його наближенні та на сигнали
підвищеної гучності, які подавалися локомотивною
бригадою, не реагував. Наїзд не попереджено, стороннього
чоловіка травмовано. Потерпілого госпіталізовано.
На регульованому переїзді 51 км ПК9 (без чергового), при
справно працюючій переїзній світловій і звуковій
сигналізації, сталося зіткнення поїзда №4653 (резервом,
ЧМЕ3 №2717 ТЧ-1 Львів) з приватним легковим
автомобілем ВАЗ-21051. В автомобілі пошкоджено задню
частину кузова
Поїзд №1464 (ВЛ80К №138 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-1 Львів) на
100 км ПК1 при швидкості 50 км/год застосував екстрене
гальмування для попередження наїзду на чоловіка, який
переходив через колію та на сигнали підвищеної гучності,
які подавалися локомотивною бригадою, не реагував. Наїзд
не попереджено, смертельно травмовано стороннього
чоловіка (віком приблизно 45-50 років

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№744 затримано на 15
хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Травмовано сторонню
особу. Поїзд №6632
затримано на 28 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд №4653 затримано
на 1 год. 55 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№1464 затримано на 59
хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)
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12.09.2020
Регіональна філія
14:35
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Раухівка

З повідомлення чергового по станції, під час прямування
поїзда №1623 (ВЛ80Т №2389 ТЧ-7 Знам'янка, ТЧ-4
Помічна) травмовано стороннього чоловіка, який стояв на
пероні (1225 км ПК6) знаходившись в стані алкогольного
сп’яніння кинувся під хвостову частину поїзда.
Потерпілого з травмою голови госпіталізовано до лікарні
смт. Березівка
12.09.2020
Регіональна філія
Поїзд №9517 (ВЛ8 №232 ТЧ-8 Дніпро, ТЧ-7 Синельникове)
17:27
«Придніпровська
на переїзді 1063 км ПК6 (без чергового) застосував
залізниця», ДН-3
екстрене гальмування для попередження наїзду на
Запоріжжя, перегін чоловіка, який сидів на непарній колії переїзду та на
Славгородсигнали
підвищеної
гучності,
які
подавалися
Південний –
локомотивною бригадою, не реагував. Наїзд не
Новогупалівка
попереджено,
смертельно
травмовано
стороннього
чоловіка (віком приблизно 60 років)
13.09.2020
Регіональна філія
При заході поїзда №2327 (ВЛ80т №1435 ТЧ-7 Знам'янка,
00:47
«Одеська залізниця», ТЧ-4 Помічна, 4975 т, 212 вісей) машиніст заявив про
ДН-3 Знам’янка, ст. несправність люлькового підвішування електровозу,
Вознесенськ
неможливість подальшого слідування з поїздом та
необхідність заміни. Під склад поїзда №2327 від поїзда
№2782 надано електровоз ВЛ80с №1593 ТЧ-2 Подільськ.
Пробіги електровоза ВЛ80т №1435: від побудови 5191586
км, 30.04.1978; КРП - 351498 км, 08.08.2018; ПР-1 – 43884
км, 31.05.2020; ТО-2 12.09.2020 о 05.40 в ТЧ-7 Знам'янка
Поїзд №3034 (ВЛ80 №122 ТЧ-3 Козятин) застосував
Регіональна філія
екстрене гальмування на 38 км ПК8 для запобігання наїзду
«Південно-Західна
13.09.2020
на стороні предмети (залізобетонні будівельні вироби)
залізниця», ДН-2
18:51
накладені на колію, з наїздом. В результаті наїзду у
Козятин перегін Біла
локомотиві пошкоджено наметільник. Поїзд затримано на
Церква – Роток
12 хв
Поїзд №9503 (ТЕ33АС №2010 ТЧ-3 Мелітополь, ТЧ-8
Регіональна філія
Миколаїв) на 105 км ПК9 при швидкості 58 км/год
«Одеська залізниця», застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
13.09.2020
ДН-4 Херсон перегін чоловіка, який стояв у міжколійї обличчям до поїзда та на
22:27
Новоданилівка –
сигнали
підвищеної
гучності,
які
подавалися
Казанка
локомотивною бригадою, не реагував. Наїзд не
попереджено, травмовано стороннього чоловіка.

Травмовано сторонню
особу.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№9517 затримано на 36
хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №2327 затримано
на 3 год. 15 хв. По
впливу затримано поїзд
№2782 на 1 год. 20 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Постраждалі відсутні
Поїзд №9503 затримано
на 1 год. 42 хв. По
впливу затримано
поїзди: №122 на 38 хв.,
№6318 на 35 хв., №2284
на 1 год. 15 хв., №2288
на 41 хв., №2001 на 41

1-0-1 Аварія
(травмування)

хв., №2290 на 31 хв.

11

14.09.2020
04:40

14.09.2020
05:24

12

14.09.2020
11:12
13

14.09.2020
11:57
14

Під час виконання маневрової роботи локомотивом (ТГМ4
№1547) із осаджування групи з 5 завантажених вагонів,
Регіональна філія
вагонами вперед, при швидкості 3 км/год. на колії №6
«Одеська залізниця»,
відбувся наїзд на тупикову призму першого за напрямком
ДН-4 Херсон ст.
руху вагона №95605176 (побудований 26.09.2019, ОМЗ
Миколаїв"Карпати", власник ТОВ СП «НІБУЛОН») із наступним
Вантажний
сходженням першої і другої колісних пар, першого за
напрямком руху візка
Регіональна філія
Поїзд №3160 (ВЛ82М №039 ТЧ-15 Куп’янськ, ТЧ-5
«Південна залізниця Полтава) зупинився на 285 км ПК3 за показанням
», ДН-4 Полтава,
пристрою КТСМ «Тривога 2» у 28 рух. од., 1 вісь, права
перегін Потоки –
сторона, вагон №63987804 (Україна, побудований
Галещина.
18.12.2018, ПрАТ «Дніпровагонмаш»). Після огляду ТЧМ,
відправився поїзд о 05.40 на ст. Галещина для огляду
працівників ВЧД, прибув о 05.52. Оглядом встановлено
робочий нагрів. Відправився поїзд №3160 о 07.15 із
загальною затримкою на 1 год. 50 хв. О 07.49 поїзд №3160
зупинився на 205 км ПК9 перегону Ганнівка – Кобеляки за
показанням пристрою КТСМ «Тривога 2», той самий вагон.
Оглядом ТЧМ нагрів підтверджено, відправився поїзд о
07.57 на ст. Кобеляки для огляду працівників ВЧД, прибув
о 08.08. Після огляду заявлено про його відчеплення.
Регіональна філія
Поїзд №4701 (ВЛ40у №1851-2 ТЧ-2 Подільськ) на 3 км
«Одеська залізниця», ПК7, при швидкості руху 60 км/год., застосував екстрене
ДН-1 Одеса, перегін гальмування для запобігання наїзду на дівчину, яка
Одеса-Застава І –
переходила колію у невстановленому місці, в навушниках
Одеса-Західна
та на сигнали підвищеної гучності, які подавались
локомотивною бригадою, не реагувала. Через незначну
відстань до поїзда (20-25 м) наїзд попередити не вдалося,
травмовано сторонню дівчину
Регіональна філія
Під час відправлення поїзда №9501 (ВЛ11 №013 ТЧ-3
«Придніпровська
Мелітополь, 5166 т) з колії №1 Західного парку, в районі
залізниця», ДН-1
зупиночної платформи, машиніст застосував екстрене
Дніпро, ст.
гальмування через те, що помітив людей, які подавали
Синельникове-1.
жестами сигнал зупинки. Оглядом машиніста виявлено, що
під вагоном №52738242 знаходиться смертельно
травмований сторонній чоловік, на вигляд 45-50 років,

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Поїзд № 3160 затримано
на 3 год. 29 хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№4701 затримано на 25
хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№9501 затримано на 1
год. 03 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

який кинувся в середину рухомого складу самостійно.
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15.09.2020
Регіональна філія
00:30«Придніпровська зал
02:10
ізниця», ДН2 Кривий Ріг, перегін
Нікополь – пост
примикання 105 км
15.09.2020
Регіональна філія
10:50
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг,
одноколійний
перегін Нікополь –
Пост примикання
105 км дільниці
Нікополь –
Марганець
15.09.2020
Регіональна філія
16:50
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, ст. ім. Т.
Шевченка
15.09.2020
Регіональна філія
10:20
«Одеська залізниця»,
ДН-4, ст. Херсон,
під’їзна колія

. Поїзд №9509 (ВЛ8 №1392 ТЧ-2 Кривий Ріг) зупинився на
102 км ПК6 через обрив контактного дроту. О 02.00
працівником ЕЧК-3 виявлено, що сторонніми особами на
102 км ПК4, опора №61-64, викрадений один контактний
дріт МФ-100 (приблизно 100 метрів).
Поїзд №3052 (ВЛ11м №010 ТЧ-2 Кривий Ріг, 224 вісі)
зупинився на 104 км ПК4 через злам струмоприймача. Об
11.00 зі ст. Нікополь відправлено аварійну бригаду ЕЧ-1. О
11.51 струмоприймач ув’язано, подано напругу в контактну
мережу. О 12.23 машиніст запросив допоміжний локомотив
через витік повітря з гальмівної магістралі поїзда та
неможливість її відкачати. О 12.27 перегін закрито для
руху поїздів. О 12.49 відправлено допоміжний електровоз
ВЛ11м №136. Відправився поїзд №3052 з допоміжним о
13.36
Під час виконання маневрової роботи тепловозом ЧМЕ3
№5561 ім. Т. Шевченка допущено проїзд забороняючого
показання маневрового сигналу «М1»

По впливу затримано
поїзди: №2007 на 1 год.
45 хв., №9509 на 1 год.
40 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №3052 затримано
на 2 год. 46 хв. По
впливу затримано
поїзди: №2107 на 1 год.
55 хв., №9504 на 01 год.
50 хв.

1-0-0 Інцидент

По впливу затримано
поїзд №8252 на 1 год.

1-0-0 Інцидент

Під час виконання маневрової роботи тепловозом ТЕМ
№2037 з подавання одного порожнього вагону №95619714
(філія «ЦТЛ»), вагонами вперед, на переїзді колії №1 ПК26
Постраждалі відсутні
обладнаного звуковою та світовою сигналізацією, сталося
бічне зіткнення автомобіля HYUNDAI-ЕLANTRA» поїздом
16.09.2020
Регіональна філія
Поїзд №88 Ковель – Новоолексіївка (ЧС4 №174 ТЧ-1 Київ00:21
«Одеська залізниця», Пас.) зупинився на 218 км ПК4 через несправність Поїзд № 88 затримано на
ДН-3 Знам’янка,
локомотива (відсутність набору позицій). В 00.50 машиніст 1 год. 01 хв. По впливу
перегін ім. Т.
запросив допоміжний локомотив та о 01.01 відмовився. О затримано поїзди: №38
Шевченка –
01.12 поїзд №88 відправився самостійно
на 50 хв., №76 на 13 хв.
Райгород
16.09.2020
Регіональна філія
Поїзд №9511 (ВЛ8 №1585, ТЧ-4 Покровськ, 5930 т)
00:50
«Донецька
зупинився на 343 км через спрацювання гальм. Оглядом
Поїзд №9511 затримано
залізниця», ДН-2
ТЧМ виявлено роз’єднання гальмівних рукавів між
на 1 год. 01 хв.
Лима, перегін
вагонами №53016911 (Україна) та №63424477 (Україна), а
Межова – Демурине також перекритий сторонніми особами кінцевий кран.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність
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16.09.2020
11:40

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

16.09.2020
13:14

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків перегін
Гусинка – Шипувате

Після з’єднання поїзд відправився. О 01.52 поїзд №9511
зупинився на ст. Просяна для складання акту з
працівниками ВЧД
При виконанні маневрової роботи локомотивом вперед
ЧМЕ3т №6390 ТЧ-9 Дарниця по перестановці групи із 48
вагонів (18 навантажених, 30 порожніх) з колії №12
Парного сортувального парку на колію №13 Парного парку
приймання за стрілочним переводом №527 в кривій ділянці
колії сталося сходження локомотива всіма колісними
парами. О 12.40 надано наказ на виїзд відновного поїзда
ВП-3174 ст. Дарниця. Затримки поїздів немає. Причина
з’ясовується. Випадок розслідується.
Під час огляду колії мостовим майстром (ПЧ-16) на 114 км
ПК8, на відстані 8 м від колії, виявлено 3 снаряда часів
ВВВ. Місце огороджено. Безпеці руху поїздів не загрожує.
Затримок поїздів немає..

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Інше

Смертельно травмовано
Поїзд №9512 (ВЛ8 №1317 ТЧ-1 Лиман) на 1032 км ПК3 сторонню особу. Поїзд
Регіональна філія
парної колії при швидкості 40 км/год застосував екстрене
№9512 затримано на 1
«Донецька
гальмування для попередження наїзду на чоловіка, який
год. 33 хв. По впливу
16.09.2020
залізниця», ДН-2
став на коліна поклавши голову на рейку та на сигнали затримано поїзди: №2269
16:31
Лиман ст.
підвищеної гучності, які подавалися локомотивною
на 58 хв., №1901 на 32
Слов’янськ
бригадою, не реагував. Наїзд не попереджено, смертельно
хв., №1469 на 31 хв.,
травмований сторонній чоловік
№6072 на 26 хв., №712
на 25 хв.
На пульті-табло ДСП ст. Одеса-Головна сигналізує хибна
перегін ОдесаПостраждалі відсутні.
зайнятість ділянок віддалення одноколійного перегону
16.09.2020
Головна – ОдесаЗатримано поїзди:
Одеса-Головна – Одеса-Застава ІІ та непарної колії
19:06
Застава І – Одеса№6407 на 50 хв., №6205
перегону Одеса-Головна – Одеса-Застава І через крадіжку
Застава ІІ
на 26 хв., №60 на 17 хв.
сторонніми особами кабелю СЦБ.
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№3797 ТЧ-7 Знам’янка з однією порожньою цистерною,
Регіональна філія
при виїзді локомотивом вперед з під’їзної колії ТОВ
17.09.2020 «Одеська залізниця»,
«Укррос-транс» на ручному скидальному вістряку №1а
Постраждалі відсутні
01:40
ДН-3 Знам’янка , ст.
колії №50 відновного поїзда сталося сходження
Знам’янка
локомотива першими трьома колісними парами за
напрямком руху. О 04.55 надано наказ на виїзд відновного

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмувння)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

поїзда ст. Знам’янка. Затримки поїздів немає.
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17.09.2020
Регіональна філія
05.05
«Львівська залізниця
», ДН-3 Рівне,
перегін Сарни –
Немовичі.

Поїзд №6341 Сарни –Здолбунів (Д1 №757 РПЧ-3
Здолбунів) зупинився на 79 км ПК2 через несправність
дизель-поїзда, з вимогою допоміжного локомотива.
Відправився поїзд №6341 з допоміжним (ЧМЕ3 №4817) о
06.00 із затримкою на 55 хв. Прямуючи на дільниці
Немовичі – Здолбунів максимальна затримка поїзда склала
1 год.17хв. На ст. Здолбунів поїзд №6341 прибув о 08.35
17.09.2020
Регіональна філія
Поїзд №4961 (ЧС2 №358 ТЧ-3 Мелітополь, ТЧМ-3
12.29
«Придніпровська зал Михайлов та ЧС2 №541 ТЧ-3 Мелітополь) на 1088 км ПК9
ізниця», ДНзастосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
3 Запоріжжя, ст.
сторонню жінку, яка переходила колію та на сигнали
Янцеве.
підвищеної гучності, які подавалися локомотивною
бригадою, не реагувала. Наїзд не попереджено

Поїзд № 6341
відправився із
затримкою
на 1 год. 02 хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№4961 затримано на 1
год. 02 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

