Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 14.02.2020 по 21.02.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
11
1
27
Не з вини:
14
2
9
ВСЬОГО:
25
3
36
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
3
0
1
ВСЬОГО:
3
0
1
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:
11
2
4
- наїзди на
7
2
4
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
4
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
10
0
0
ВСЬОГО:
21
2
4
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
3
0
0

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

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

1

0

0

2

0

0

6

0

0
Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Водій автобуса Mercedes-Вenz-313D-ПЕ, 2001 р.в.,
здійснюючи перевезення 6 пасажирів за міським
маршрутом № 56, рухаючись по вул. Курортній здійснив
наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину у
невстановленому місці

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт

На вул. Курортна
у м. Миколаєві
1

2

12.02.2020
11:30
14.02.2020
18:15

На площі Дарницька
у м Києві

Водій
автобуса
АТАМАН-А09306,
2014
р.в.,
уникаючи зіткнення з іншим автомобілем застосував
екстрене гальмування, у наслідок чого в салоні відбулось
падіння пасажира

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

15.02.2020
09:20

На вул.Кривоноса
у м.Тернополі

Водій автомобіля NISSAN-QASHQAI, не врахувавши
дорожніх обставин, не впорався з керуванням та допустив
зіткнення з автобусом I-VAN-A07A-30, 2008 р.в., водій
якого здійснював перевезення пасажирів за міським
маршрутом № 19

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

3

15.02.2020
10:16
4

5

15.02.2020
18:18

На вул. Центральній
у с. Ямниці,
Івано-Франківської
області
На 99 км а/д М -06
Київ – Чоп,
Житомирської
області

Водій легкового автомобіля MAZDA допустив виїзд на
смугу зустрічного руху де відбулось зіткнення з автобусом
БАЗ-А079.23, 2006 р.в., водій якого здійснював
перевезення пасажирів за маршрутом «Побережжя-ІваноФранківськ»
Водій легкового автомобіля HYUNDAI, виїджаючи з
прилеглої території на головну, допустив зіткнення з
автобусом БАЗ-079.14, 2008 р.в., водій якого здійснював
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 26
«Богуній – М’ясокомбінат»

6

7

8

15.02.2020
16:10

На вулиці
Космонавтів
у м. Миколаєві

Водій автобуса VOLKSWAGEN-LT35, 2001 р.в.,
здійснюючи перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 15, почав рух від’їжджаючи від зупинки з відкритими Пасажир отримав травми
дверима, в наслідок чого сталося випадання пасажира з
салону автобуса

На вул. Живова
у м. Тернополі

Водій легкового автомобіля Mercedes-Вenz-Vito не
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з автобусом Mercedes-Вenz-410D, 1999 р.в.,
водій якого здійснював перевезення пасажирів за
маршрутом Кременець - Тернопіль

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Водій автобуса SCANIA-K-113 CLB, 1996 р.в.,
здійснюючи перевезення 15 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом Харків – Слобожанське,
не дотримався безпечного інтервалу руху та допустив
дотичне зіткнення з легковим автомобілем MitsubishiOutlander

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

15.02.2020
18:00

16.02.2020
10:45

9

16.02.2020
09:40

10

16.02.2020
16:54

На автодорозі Р-78
Харків —
Безлюдівка —
Васищеве —
Зідьки — Зміїв —
Слобожанське —
Андріївка —
Балаклія —
Савинці —
Гороховатка
у с. Ліман
Харківської області
На 337 км
автодороги М-03
Київ – Харків –
Довжанський,
у Полтавській обл.

На перехресті
вулиць Князя
Володимира та

Водій вантажного автомобіля SCANIA-З360, 2013 р.в.,
що належить ТОВ ІІ «ІНВЕСТА» неліцензований,
недотримався безпечної дистанції та швидкості руху,
допустив попутне зіткнення з автобусом MERCEDESBENZ SPRINTER-416-CDI, 2004р.в., водій якого
здійснював перевезення пасажирські за міжобласним
маршрутом Полтава – Прилуки, який продовжив
некерований рух та здійснив наїзд на стоячий автобус
SETRA-S-319GT-HD, водій якого зупинився на перехресті,
на заборонений сигнал світлофора та здійснював
перевезення пасажирів за міжнародним маршрутом Харків
– Познань
Водій
автобуса
БОГДАН-А092.01,
2013
р.в.,
здійснюючи перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 45 «вул. Князя Романа – ЗОШ №19», не надав переваги у

1-0-1 З вини

11

12

17.02.2020
13:30

15.02.2020
20:50

13

17.02.2020
18:05

14

18.02.2020
10:50

15

19.02.2020
07:20

16

19.02.2020
01:19

17

19.02.2020
03:15

Міцкевича,
у м. Рівному
На 41 км автодороги
М – 07 Київ –
Ковель,
Київська обл.

На вул. Минайська,
у м. Ужгороді,
Закарпатської обл.
На бульварі
Шевченка,
у м. Черкаси
На пр-ті. Миру,
у м. Полтава
На провулку
Курчатого у м.
Коростені,
Житомирська обл.
На 296 км,
автодороги М-05
Київ-Одеса,
Миколаївська обл.
На 388 км
автодороги «КиївХарків-

русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем ЗАЗ –
неліцензований
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-1102 недотримався
безпечної дистанції та швидкості руху допустив зіткнення з
легковим автомобілем Renault-Logan, якого в наслідок
зіткнення відкинуло на зустрічну смугу руху де зіткнувся з
попутним вантажним автомобілем VOLVO-FH-13.400,
2008 р.в., після зіткнення напівпричіп (контейнеррефрижератор) відчепився від тягача та перекинувся на
правий бік чим перекрив проїзну частину дороги у обох
напрямках
Водій легкового автомобіля Volkswagen-Golf не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-ATAMAN, 2013 р.в.,
водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за
міським маршрутом № 8 «вул. Чорновола – УжНУ»
Водій автобуса MERCEDES-BENZ-O-405, 1997 р.в.,
здійснюючи перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 22 «ЧЛФЗ «Аврора» – вул. Сумгaїтська» допустив наїзд
на пішохода, який переходив проїзну частину дороги по
пішохідному переході
Водій легкового автомобіля Fiat-Scudo, р/н ВІ0764ВР, не
надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом
ГАЗ-РУТА-25 ПЕ, водій якого здійснював перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом №57 «ГРЛ-Левада».
Водій автобуса ПАЗ-32054, 2006 р.в., здійснюючи
перевезення 3 пасажирів по міському маршруту № 3
«Залізничний вокзал – Коростень-Подільський – Чигірі» з
невідомих причин помер за кермом. Внаслідок чого
некерований автобус з’їхав на узбіччя та зіткнувся з
опорою електромережі

Водій легкового
автомобіля ЗАЗ-1102
отримав травми

1-0-1 Не з вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-1-2 З вини

Водій
автобуса
TEMSA-DIAMOND,
2007
р.в.,
не впорався з керуванням та допустив зіткнення з
напівпричіпом вантажного автомобіля VOLVO-FH12.

16 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-16 З вини

Легковий автомобіль ВАЗ-2110, здійснюючи маневр лівого
повороту та допустив зіткнення з автобусом SETRA-S215,
1993 р.в., водій якого здійснював перевезення 21 пасажира

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

18

18.02.2019
15:55

Довжанський»,
смт.Чутово,
Полтавська обл.
У м.Бучач,
Тернопільської обл.

20

19.02.2020
09:15

На а/д Н-09
«Мукачево-Львів»
поблизу с. Потік,
Рогатинського
району,
Івано-Франківська
обл.
На перехресті
вул. ЧорноволаСадової
у м. Черкаси

21

19.02.2020
11:10

На вул. Світлій
у м. Маріуполі,
Донецька обл.

19

22

23

18.02.2020
18:46

19.02.2020
13:30

19.02.2020
09:45

На вул. Перемоги
у м. Житомирі

На перехресті
вулиць Санаторна та
Учбова у м. Гола
Пристань,
Голопристанського
району,
Херсонська обл.

за міжнародним маршрутом «Колобжег-Сєвєродонецьк»
Водій легкового автомобіля FORD-FOCUS не врахував
дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та
допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.24, 2008 р.в.,
рухався без пасажирів не за маршрутом

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій вантажного автомобіля DAF-XF-105.410, 2006 р.в.,
не впорався з керуванням та допустив виїзд на смугу
зустрічного руху де зіткнувся з вантажним автомобілем
DAF-FT95XF-430, 2004 р.в.

Водій вантажного
автомобіля DAF-XF105.410 р/н. СЕ0926ВА
отримав травми

1-0-1 З вини

1 пасажир автобуса та 1
пасажир легкового
автомобіля
MITSUBISHI, отримали
травми

1-0-2 З вини

3 пішоходи отримали
травми

1-0-3 З вини

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Пасажир мопеда від
отриманих травм
загинула на місці
пригоди, водій скутера
отримав травми

1-1-1 Не з вини

Водій автобуса БАЗ-А079.14, 2006 р.в, здійснюючи
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 5, не
дотримався безпечної дистанції руху та допустив зіткнення
з легковим автомобілем AUDI, в наслідок чого автобус
виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим
автомобілем MITSUBISHI
Водій
автобуса
БОГДАН-А092.02,
2008
р.в.,
здійснюючи перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 108, допустив наїзд на пішоходів які перебували на
зупинці громадського транспорту
Водій легкового автомобіля Lexus не впорався з
керуванням та допустив зіткнення з автобусом РУТА-22,
2013 р.в., водій якого здійснював перевезення 9 пасажирів
за міським маршрутом № 147 «Довжик – Житомир
(майдан Путятинський)»
Водій мопеда HONDA-DIO не надав переваги в русі та
допустив зіткнення з автобусом I-VAN-A07А22, 2007 р.в.,
водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за
міським автобусним маршрутом № 3 «200 років Голій
Пристані-Новий ринок»

24

25

19.02.2020
18:05

20.02.2020
15:10

1

17.02.2020
09:40

2

17.02.2020
08:50

3

20.02.2020
18:05

1

На а/д Р-04
у с. Бране Поле,
Богуславський р-н.,
Київська обл.

На вулиці Сергія
Кемського у
м. Коростень,
Житомирської обл.

Водій легкового
не врахував
автомобіля від
з автобусом отриманих травм загинув
здійснював
на місці пригоди,
маршрутом
пасажир легкового
автомобіля отримав
травми
Водій автобуса І-Ван 2019 р.в., здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 2 не дотримався
Постраждалі відсутні
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення
з легковим автомобілем Toyota-Camri
Водій легкового легкового автомобіля ВАЗ
дорожньої обстановки та допустив зіткнення
БАЗ-А079.23, 2010 р.в., водій якого
перевезення 11 пасажирів за міжобласним
«Катеринопіль – Київ»

Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля LEXUS-NX-200 недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху допустив попутне
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-210994-20, з
послідуючим зіткненням легкового автомобіля ВАЗ210994-20, з трамваєм TАТRA-T3, водій якого здійснював
перевезення 60 пасажирів за міським маршрутом № 26
«Лісопарк – Південно-Східна»
На перехресті просп. Водій легкового автомобіля NISSAN-QASHQAI не надав
Тракторобудівників переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм TАТRAта вул.
T3, водій якого здійснював перевезення 60 пасажирів за
Краснодарська.
міським маршрутом № 23 «Салтівська – Південно-Східна»,
у м. Харкові
з послідуючим наїздом легкового автомобіля NISSANQASHQAI на перешкоду (торгівельний кіоск «КИСЕТ»)
На вулиці
Водій легкового автомобіля Volkswagen-Т4 не впорався з
Балашовської,
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
у м. Харкові
зіткнення з трамваєм Татrа-Т-3М, водій якого здійснював
перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом № 8
На перехресті
вулиць Пушкінської
та Весніної,
у м. Харкові

14.02.2020
Регіональна філія
18:55
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса,
колійний пост 37 км

Залізничний транспорт
Поїзд №2433 (ВЛ80с №2405 ТЧ-2 Подільськ) на 36 км ПК4
при швидкості 33 км/год. під час відгалуження на непарну
колію перегону колійний пост 37 км – Перельоти
застосував екстрене гальмування з наїздом на стороннього
чоловіка, який знаходився на правій рейці. Травмовано
чоловіка віком приблизно 40 років. Потерпілого

1-1-1 Не з вини

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Поїзд №2433 затримано
на 2 год. 06 хв. По
впливу затримано
поїзди: №2444 на 58 хв.,
№2437 на 41 хв., №1916
на 33 хв

1-0-1
Аварія
(травмування)

госпіталізовано.. Особа та обставини з’ясовуються

2

15.02.2020
Регіональна філія
05:05
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Чорноліська
15.02.2020
11.37

3

15.02.2020
15.54
4

16.02.2020
12.55

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Козятин-1

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

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

5

6

16.02.2020
16.45

Регіональна філія
«Придніпровська

Поїзд №120 Львів – Кривий Ріг (ВЛ40У №1851 ТЧ-2
Подільськ) на 288 км ПК4 при швидкості 92 км/год.
Поїзд №120 затримано
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
на 30 хв.
на сторонній предмет (мопед), що лежав на колії, з наїздом.
Потерпілих немає. Поїзд затримано на 30 хв.
Поїзд №2809 (ВЛ80т №2040 ТЧ-7 Знам’янка) прибув для
розформування. Об 11.55 працівниками ПКО виявлено
течію вантажу з нижнього зливного пристрою у цистерні
№74744673 (Україна, вантаж – паливо дизельне, аварійна
Затримок поїздів не має
картка – 315, ООН – 1202, транспортна категорія – 3). О
12.05 течію усунуто шляхом докручування штанги клапану
нижнього зливного пристрою. Кількість втрати вантажу
буде встановлено після контрольного зважування.
Поїзд №738 Запоріжжя – Київ (ЧС4 №111) зупинився через
виявлення машиністом задимлення електровоза, без
займання та викликано працівників ДСНС. О 16.05
машиніст поїзда запросив допоміжний локомотив.
Затримка поїзда №738
Допомогу надано локомотивом ВЛ80 №599 зі ст. Петро
склала на 1 год. 10 хв.
Кривоніс. О 16.38 силами працівників ДСНС причину
задимлення усунуто. О 17.04 поїзд №738 з допоміжним
локомотивом відправився із затримкою.
Поїзд №2867 (ВЛ80 №134, ТЧ-1 Львів) зупинився за
показанням пристрою КТСМ «Тривога 1, Б» у 18 рух. од., 1
вісь, права сторона, вагон №61995676 (Україна), огляд
ТЧМ, робочий нагрів, відправився о 13.06. Повторно
зупинився о 14.49 на ст. Понінка за показанням «Тривога 1,
Відправився поїзд
Б», той самий вагон, робочий нагрів, відправився о 14.56.
№2867 о 15.56 із
Прибув на ст. Полонне о 15.04. При повторному огляді
загальною затримкою на
працівниками ВЧДЕ встановлено аварійний нагрів букси в
2 год. 10 хв. Причина
вагоні №61995676 (Україна, власник ООО «МЕТИНВЕСТз’ясовується
ШИППИНГ», побудови 17.04.2018, вантаж – прокат, ст.
відправлення – Маріуполь-Сорт., відправник АТ
«Маріупольський
металургійний
комбінат»,
ст.
призначення – Хурко РП, отримувач «Єврогрупа сталь»).
Вагон відчеплено.
На під’їзній колії (колія на балансі власника) при подаванні
Сталося сходження
групи з 15 порожніх напіввагонів власним тепловозом останнього за напрямком

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інше.
Аварійна ситуація
(витік вантажу)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія схід
вагона

17.02.2020
10:10

7

17.02.2020
13:28
8

17.02.2020
19:15
9

17.02.2020
19:32
10

18.02.2020
02:35
11

залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Янцеве
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Коростень

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївДеміївський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-Ліве
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Сухачівка –
ЗапоріжжяКам’янське
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, одноколійний
перегін Брюховичі –
Куликів

ТЕМ2М №112 (машиніст Федченко)

руху вагона №61783148
(Україна), першим
візком

Під час комерційного огляду поїзда №2091 (прибув
16.02.2020 о 20.52) на колії №36 працівниками ПКО та
Вагон-цистерну
ВОХР виявлено протікання вантажу з нижнього зливного №74971680 переставлено
пристрою 7 капель на хвилину та по зварному шву котла 3
на під’їзну колію ТОВ
каплі за хвилину у вагоні-цистерні №74971680 (Білорусь,
«Фаворит Ойл» для
вантаж – паливо дизельне, 64946 кг, аварійна картка – 315,
подальшого
ООН – 1202, навантаження ст. Гомель. Вагон-цистерну перекачування вантажу
№74971680 переставлено на під’їзну колію для подальшого
до справного вагонаперекачування вантажу до справного вагона-цистерни
цистерни №74948571
№74948571
На під’їзній колії (колія на балансі власника), під час
виконання маневрової роботи локомотивом вперед ЧМЕ3т
№5349 (ТЧ-9 Дарниця) по витягуванню групи з 5 вагонів, в
Постраждалі відсутні
кривій ділянці колії, сталося сходження локомотива
першою колісною парою за напрямком руху
Під час розформування з сортувальної гірки групи із 51
вагону електровозом ВЛ8 №524 ТЧ-3 Мелітополь, при
прямуванні одиночного вагону №52708823 (Україна,
критий, власний) в напрямку колії №37 Сортувального
Постраждалі відсутні
парку «Б» в районі стрілочного переводу №193 сталося
сходження з рейок другого візка за напрямком руху вагона.
Задіяно відновні засоби ВП ст. Запоріжжя ІІ
Поїзд №6039 Дніпро – Кам’янське-Пасажирське (ЕПЛ2Т Затримка поїзда №6039
№033 РПЧ-1 Дніпро) на 168 км ПК5 травмував
склала 1 год. 15 хв. По
стороннього чоловіка, віком 30 – 40 років. Потерпілого
впливу затримано
госпіталізовано машиною швидкої допомоги в лікарню ім. поїзди: №2820 на 1 год.
Мечникова
13 хв., №7740 на 1 год.
05 хв., №53 на 24 хв.,
№6041 на 20 хв.
Поїзд №3602 (в голові ЧМЕ3 №4324, ТЧМ Рудкевич та
ЧМЕ3 №2717, ТЧМ Залуський, склад 20 вагонів) на 23 км
Постраждалі відсутні.
ПК3 допустив наїзд на легковий автомобіль АUDI-80, ,
Затримка поїзда на 01
передня частина якого знаходилася на колії. Водія та
год. 38 хв.
пасажирів в салоні т.з. не було. Поїзд №3602 відправився о
04:08 із

1-0-0 Аварія
(втрата вантажу)

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу)

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу)

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 ДТП на
залізничному
перезді

12

18.02.2020
Регіональна філія
07:31
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Мартинівська
18.02.2020
Регіональна філія
02:10
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, ст. Виска

13

18.02.2020
08:32

14

15

16

17

18.02.2020
14:53

18.02.2020
13:35

18.02.2020
19:30

Поїзд №2711 (ВЛ80Т №1852 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
колії №III через несправність локомотива (заклинювання
першої колісної пари)

Поїзд №1241 (2ТЕ10М №2745) прибув для схрещення з
поїздом №148. О 02.10 машиніст запросив допоміжний
локомотив через несправність тепловоза (обірвано кардан
привода вентилятора секція «А»). Зі ст. Новомиргород о
02.35 надано допоміжний локомотив ЧМЕ3 №1069 (ТЧМ-4
Донець), прибув о 02.57. Відправився поїзд №1241 о 03.15
із затримкою на 1 год. 08 хв. Прибув на ст. Адабаш о 04.25
з вимогою допоміжного локомотива через важкий профіль
колії. Зі ст. Помічна о 04.37 надано локомотив 2ТЕ10М
№2412, прибув о 04.55. Відправився поїзд о 06.01, загальна
затримка на дільниці склала 2 год. 42 хв. Причини
з’ясовуються.
Регіональна філія
Поїзд №2112 (ВЛ80с №1696 ТЧ-2 Подільськ, ТЧМ-2
«Одеська залізниця», Іванов) зупинився на 1467 км ПК3 за показанням пристрою
ДН-1 Одеса перегін КТСМ «Тривога 2» у 25 рух. од., 2 вісь, ліва сторона, вагон
Вигода – Карпове
№67375022 (Україна, ДР – 15.09.2018, 498 ВЧД
Батуринська, ПР-1 – 31.10.2019, 546 ВЧД Кременчук).
Оглядом локомотивної бригади встановлено нагрів букси,
викликано працівників вагонного господарства. О 09.05
поїзд прибув на ст. Карпове, оглядом працівників ВЧД
виявлено руйнування переднього підшипника, торцевого
кріплення з наступним зсувом букси. Вагон відчеплено.
Випадок розслідується.
Регіональна філія
Поїзд №3093 (ВЛ80к №095) на 19 км ПК3 смертельно
«Південно-Західна травмував сторонню жінку, віком 60 років. Затримка поїзда
залізниця», ДН-1
склала 14 хв.
Київ ст. Біличі
Регіональна філія
Поїзд №2629 (ВЛ80т №1085) відправився із затримкою на
«Одеська залізниця», 1 год. 40 хв. унаслідок незаконних дій, спричинених
ДН-3 Знам’янка
робітниками приватного охоронного підприємства
ст. Тимкове
Регіональна філія
Поїзд №145 Київ – Ізмаїл (ЧС4 №058 ТЧ-1 Київ, ТЧМ-1
«Південно-Західна Прохорчук) на 969 км ПК8 смертельно травмував
залізниця», ДН-2
сторонню жінку.

Поїзд №2711 затримано
на 2 години

1-0-0 Інцидент

Поїзд №1241 затримано
на 2 год. 42 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №2112 затримано
на 2 год.

1-0-0 Інцидент

По впливу затримано
поїзд №6617 на 6 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №2629 затримано
на 1 год. 40 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №145 затримано
на 31 хв. По впливу
затримано поїзд №6211

1-0-0 Аварія
(смертельне
травмування)
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Козятин перегін
Попільня – Брівки
19.02.2020
Регіональна філія
02:10
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Рудниця –
Крижопіль

19.02.2020
05.56
19

20.02.2020
07.00
20

20.02.2020
17.10
21

20.02.2020
17.14
22

на 38 хв.

На виносному пульт-табло ДСП ст. Рудниця виникла
індикація хибної зайнятості першої ділянки віддалення по
парній колії перегону. Причина: сторонніми особами
відкрито двері релейної шафи прохідного світлофору №12
Затримано поїзди:
та викрадено прилади СЦБ, а саме: трансформатори ПРТ-А №3002 на 1 год. 06 хв.,
– 2 шт., СОБС-2А – 1 шт., реле КШ1-80 – 1 шт., АНШ2№2424 на 32 хв.
1600 – 3 шт., НМШ1-400 – 1 шт., АНШН2-750 – 1 шт.,
АНШН2-620 – 1 шт., перетворювач ПЧ 50-25. Затримано
поїзди: №3002 на 1 год. 06 хв., №2424 на 32 хв.
Регіональна філія
Поїзд №7 Харків – Одеса (ВЛ80т №1804 (ТЧ-7) зупинявся
«Одеська залізниця», за показанням пристрою КТСМ «Тривога 1» у 2 рух. од., 2
ДН-3 Знам’янка, ст. вісь, ліва сторона, локомотив. Останнім оглядом ТЧМ
Плетений Ташлик; встановлено підвищений нагрів, заявлено про необхідність
Затримка поїзда № 7
06.39, ст. Помічна; розміну локомотива. О 09.36 поїзд №7 прибув на ст.
складає 1 год. 16 хв.
07.44, ст.
Колосівка для розміну. О 09.58 після зміни локомотива на
Южноукраїнська;
ВЛ80т №1289 поїзд №7 відправився із затримкою.
09.06, ст. Веселинове
Регіональна філія
Поїзд №13 Київ – Солотвино (ЧС7 №148) зупинився на 196
Після ув’язки
«Львівська
км ПК6 через злам струмоприймача.
струмоприймача поїзд
залізниця», ДН-5
відправився самостійно
Ужгород, перегін
із затримкою на 1 год. 11
Жорнава – Кострино
хв.
Регіональна філія
Поїзд №2936 (2ЕС5К №065 ТЧ-2 Подільськ) зупинився на
«Одеська залізниця», 1271 км ПК4 за показанням пристрою КТСМ «Тривога-2» у
ДН-1 Одеса, перегін 18 рух. од., 1 вісь, права сторона, вагон №63251425
Абамеликове –
(Україна, побудований – 20.03.2018, ТОВ ОМЗ «Карпати»). Затримка поїзда №2936
Кодима
Після огляду ТЧМ, встановлено підвищений нагрів букси,
складає більше 3 год
поїзд відправився на ст. Кодима з вимогою огляду
працівниками ВЧД. Після огляду працівників ВЧД,
заявлено про необхідність відчеплення вагона.
Регіональна філія
Поїзд №2509 (ВЛ8 №1276 ТЧ-8 Дніпро, ТЧМ-2 Малиш, ст.
«Придніпровська
формування Пологи, ст. призначення
Миколаївзалізниця», ДН-3
Вантажний) зупинився через виникнення короткочасної Затримка поїзда №2509
Запоріжжя, ст.
несправжньої зайнятості ділянки ЧДП та перекриття
склала 1 год. 24 хв
Канцерівка
світлофора Н1, без проїзду. Оглядом працівників ШЧ
виявлено, що невідомими особами закорочено дросель-

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інше.
Аварійна ситуація

20.02.2020
22.24
23

20.02.2020
23.04
24

20.02.2020
23.56
25

21.02.2020
00.05
26

21.02.2020
00.30
27

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Пришиб
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, перегін
Люботин –
Люботин-Західний
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Богданівці
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Яблонка – Соколики
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, перегін
Конотоп –
Дубов’язівка

трансформаторні перемички на живильному кінці ділянки
ЧДП, біля світлофора ЧД, металевою проволокою. О 17.25
поїзд відправився. О 18.56 працівниками ПЧ виявлено,
вздовж колії, наявність просипаного вантажу з поїзда
№2509 (вантаж – шрот, аварійна картка – 405, ООН –
1386). О 19.02 поїзд №2509 прибув на ст. Нікополь для
комерційного огляду. Оглядом виявлено у вагоні
№95494316 (Україна) відсутність ЗПП та відкритий
середній люк. Вагон відчеплено від складу поїзда для
встановлення кількості висипання вантажу.
Поїздом №8902 (ЧС2 №485, та ЧС2 №456) травмовано
стороннього чоловіка (1973 р.н.). Постраждалого
госпіталізовано.
Поїздом №7 Харків – Одеса (ВЛ82м №035 ТЧ-15
Куп’янськ) на 221 км ПК8 травмовано стороннього
чоловіка. Постраждалого госпіталізовано. Затримка поїзда
№7 складає більше 1 год.
Поїздом №1196 (ВЛ80к №542) на 1211 км ПК6 смертельно
травмовано стороннього чоловіка.

Поїзд №601 Львів – Солотвино (ВЛ10 №1484) зупинився
на 141 км ПК6 через пошкодження струмоприймача. Після
ув’язки струмоприймача поїзд відправився самостійно із
затримкою на 1 год. 45 хв.
Поїзд №124 Київ – Костянтинівка (ЧС4 №050 ТЧ-1)
зупинився на 2 км ПК5 через несправність дахового
обладнання електровоза з вимогою допоміжного
локомотива. О 01.39 поїзд осаджено на ст. Конотоп
локомотивом ЧМЕ3 №1629.

Затримка поїзда № 8902
склала 1 год. 27 хв.

1-0-1 Аварія
травмування

Затримка поїзда №7
складає більше 1 год

1-0-1 Аварія
травмування

Затримка поїзда склала
40 хв.

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

По впливу затримано
поїзд №6027 на 35 хв

1-0-0 Інцидент

О 01.49 поїзд №124 з
допоміжним
локомотивом ВЛ80к
№569 ТЧ-3 (ТЧМ-11
Білик) відправився із
загальною затримкою на
1 год. 23 хв.

1-0-0 Інцидент

