Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 17.12.2020 по 24.12.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
3
0
3
Не з вини:
9
1
6
ВСЬОГО:
12
1
9
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
4
1
2
ВСЬОГО:
5
1
2
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Не резидент
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
Аварії:
- наїзди на сторонніх
11
4
осіб
- пожежі
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
випадіння вантажу та
ін.
Інциденти
6
0
- загоряння
0
0
ВСЬОГО:
18
4
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

0
8
0
0
0
0
8

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

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

3

0

0

1

0

0

1

0

0

5

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Автомобільний транспорт

18.12.2020
19:25

На вул. Вадима
Пугачева у м.
Кременчузі,
Полтавської обл.

Водій автобуса ТУР, ліцензований згідно наказу №492 від
05.12.2019 р., рухаючись в напрямку матеріально-технічної
бази без пасажирів, не врахував дорожньої обстановки та
допустив зіткнення з легковими автомобілями ВАЗ-2106 та
Хюндай Елантра

2

18.12.2020
17:30.

На перехресті вул
Набережної і вул.
Київської
у м. Вишгороді,
Київської обл.

Водій легкового автомобіля Міцубісі-Ланцер не надала
перевагу в русі та допустила зіткнення з автобусом РУТА
22

3

18.12.2020
19:10

На вул. Чорновола
у м. Києві

4

19.12.2020
13:50

На вулиці
Басівкутської
у м. Рівному

1

Водій автобуса БОГДАН А091, 2003 р.в., здійснюючи
перевезення 14 пасажирів за міським маршрутом № 465, не
врахувавши дорожні обставини, допустив зіткнення з
легковим автомобілем Volkswagen Jetta.
Водій вантажного автомобіля ГАЗ-3309 не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом БОГДАН-А09202, водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 38.
Після зіткнення водій вантажного автомобіля не впорався з
керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та
здійснив наїзд на електроопору

2 пасажири легкових
автомобілів отримали
травми.

Постраждалі відсутні

Постраждалих не має.

Постраждалі відсутні

1-0-2 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

5

6

19.12.2020
14:04

На вул.
Грушевського,
у м. Калуш,
Івано-Франківської
обл.

20.12.2019
01:10

На 429 автодороги
М-12 «Стрий –
Тернопіль –
Кропивницький Знам’янка,
Гайсинського
району,
Вінницької обл.

7

20.12.2020
07:30

Автодорога М-04,
на в’їзді
у м. Дніпро

8

21.12.2020
08:10

По вул. М.Лушпи
у м.Суми

21.12.2020
17:10

По просп. Гагаріна,
у м. Харкові

9

10

22.12.2020
05:00.

На 244 км
автодороги М-05
Київ - Одеса,
Благовіщенський
район,
Кіровоградська обл.

Водій
легкового
автомобіля
Volkswagen-Passat,
здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного
руху, де допустив зіткнення з автобусом Mercedes-Benz809, 2009 р.в., водій якого здійснював перевезення
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
«Калуш – Петранка»
Водій легкового автомобіля OPEL-Veсtra не обрав
безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та
допустив наїзд на відбійник, після чого виїхав на смугу
зустрічного руху і допустив зіткнення з автобусом
NEOPLAN-N316, водій якого здійснював перевезення
пасажирів за міжобласним маршрутом «Чернівці - Одеса»
Під час руху автобуса БАЗ А079.13, водій якого здійснював
перевезення 8 пасажирів за внутрішньообласним
маршрутом Кривий Ріг – Дніпро, сталося загоряння
моторного відсіку транспортного засобу. Пожежу
локалізовано та ліквідовано підрозділами ДСНС.
Водій легкового автомобіля Samand під час виїзду з
другорядної дороги не надав переваги в русі та допустив
зіткнення з автобусом Рута-25 СПГ, водій якого рухався по
головній дорозі та здійснював регулярні перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 21
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21099, р/н AX4793BH
внаслідок недотримання бокового інтервалу скоїв
зіткнення з автобусом I-ВAН A07A-30, водій якого
здійснював регулярні перевезення 9 пасажирів за
внутрішньообласним маршрутом № 1167 «Харків (АС-3) –
Хорошеве».
Водій мікроавтобуса Volkswagen-Lt35, не врахувавши
дорожні обставини, допустив зіткнення з припаркованим
на узбіччі вантажним автомобілем Volvo-FH 440

4 пасажири автобуса
отримали травми

Водій легкового
автомобіля отримав
травми, а його пасажир
від отриманих травм
загинув на місці пригоди

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

Пасажир мікроавтобуса
отримав травми.

1-0-4 Не з вини

1-1-1 Не з вини

1-0-0 Пожежа

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

11

12

13

Водій легкового автомобіля FORD F150 не надав перевагу
в русі та допустив зіткнення з автобусом РУТА 22-А
На Великій
НОВА, 2015, водій якого здійснював перевезення 12
21.12.2020 Кільцевій дорозі біля пасажирів по приміському маршруту №716, якого після
11:05.
вул. Зодчих
зіткнення відкинуло на вантажний автомобіль RENAULT
у м. Києві
RVI, 2001
Водій легкового автомобіля РЕНО-Сандеро внаслідок
На просп.
недотримання дистанції, скоїв попутне зіткнення з
22.12.2020
Ювілейному
автобусом БОГДАН А-09302, водій якого здійснював
18:30
у м. Харкові
регулярні перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом
№ 107е «вул. Наталії Ужвій – вул. Одеська».
Водій автобуса Рута-20, рухаючись без пасажирів за
22.12.2019 На вул. Космонавтів, міським маршрутом № 16 не надав переваги у русі та
20:00
у м. Миколаєві
допустив наїзд на пішохода, на регульованому
пішохідному переході

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

Пішохід отримав травми

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

Міський електричний транспорт

17.12.2020
17:04

На вул. Весніна
у м. Харкові

2

20.12.2020
14:30

На перехресті вул.
Салтівське шосе та
вул. ГвардійцівШиронінців,
у м. Харкові

3

22.12.2020
16:25

На вул. Салтівське
шосе
у м. Харкові

1

Водій легкового автомобіля ФОЛЬКСВАГЕН Пассат
внаслідок ненадання переваги в русі скоїв зіткнення з
трамваєм TАТРA-T3 інв. № 688-689, 1985 р.в., водій якого
здійснював перевезення 25 пасажирів за міським
маршрутом № 26 «РК «Парк ім. Горького» – РК «ПівденноСхідне», з подальшим зіткненням легкового автомобіля
ФОЛЬКСВАГЕН Пассат з легковим автомобілем
ХЮНДАЙ Ай30.
Водій вантажного автомобіля MAН-12.225 порушив
правила проїзду перехресть, не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з трамваєм TАТРA-T3-ВПСт, водій
якого здійснював перевезення 25 пасажирів за міським
маршрутом № 8 «РК «602-й мікрорайон» – РК «вул.
Одеська», з послідуючим зіткненням вантажного
автомобіля MAН-12.225 з легковим автомобілем
Водій легкового автомобіля СУБАРУ-Форестер, внаслідок
ненадання переваги в русі, скоїв зіткнення з трамваєм
TАТРA-T6Б5, водій якого здійснював перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 8

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

2 пасажири легкового
автомобіля отримали
травми
1-0-2 Не звини

Постраждалі відсутні.
1-0-0 Не з вини

4

23.12.2020
07:41

На вул. Чкалова,
у м. Миколаєві

5

23.12.2020
18:06

На вул. Гімназійній
набережній,
у м. Харкові

Пішохід отримав травми,
з діагнозом політравма
та доставлений до
реанімації ЛШМД, де о
13-00 помер.
Водій
тролейбуса
БОГДАН-Т70117,
закінчивши
Постраждалі відсутні
здійснювати перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 18 «РК «Лікарня швидкої допомоги» – станція метро
«Держпром», рухаючись без пасажирів в депо, внаслідок
недотримання дистанції скоїв зіткнення з легковим
автомобілем ЧЕРІ-Джаггі
Водій трамвая КТМ-5, здійснюючи перевезення 37
пасажирів за міським маршрутом № 6 «Промзона –
Центральний ринок», допустив наїзд на пішохода, який
раптово вибіг на трамвайну колію не в установленому місці

1-1-0 Не з вини

1-0-0 З вини

Залізничний транспорт

1

2

3

18.12.2020
Регіональна філія
15.18
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, ст. ім. Т.
Шевченка.

Поїзд №1605 (ВЛ80Т №1432 ТЧ-7 Знам’янка, 4752 т, 204
осі) прямуючи по колії №74 зупинився в парній горловині
через несправність локомотива (спрацювання захисту). Під
час спроби відправитись самостійно повторно зупинився о
16.23. Склад поїзда переставлено на колію №47, електровоз
відчеплено та відправлено у депо приписки.
18.12.2020
Регіональна філія
Під час огляду складу поїзда №9507 (ВЛ80к №423), який
16.05
«Південно-Західна прибув на станцію о 15.52, працівниками ПКО виявлено
залізниця», ДН-2
витікання вантажу із нижнього зливного пристрою в 33 з
Козятин, ст.
голови поїзда вагоні №55331276 (Росія, вантаж – бензин
Козятин.
(газолін), аварійна картка №305, ООН – 1203, клас
небезпеки – 3, ст. відправлення Татьянка Росія, ст.
призначення – Рожнятів Львівська залізниця). О 16.25
вагон відчеплено, о 16.46 переставлено на 15 колію
Західного парку для усунення несправності. О 16.50
витікання усунуто шляхом докручування штоку штанги
нижнього зливного пристрою на півтори оберта.
18.12.2020
Регіональна філія
Поїзд №8901 (2ТЕ116 №1097 ТЧ-1 Одеса-Сортувальна) на
20.55«Одеська залізниця», 52 км ПК1 при швидкості 60 км/год застосував екстрене
21.35
ДН-1 Одеса, ст.
гальмування через вихід з платформи на колію, за 2-5
Кароліна-Бугаз.
метри перед поїздом, літньої жінки. Через незначну
відстань наїзд не попереджено, сторонню жінку
травмовано. Потерпілу доставлено до Овідіопольської
центральної районної лікарні

Затримано поїзд № 1605
на на 2 год.

1-0-0 Інцидент

Затримок поїздів не має.

1-0-0 Аварійна
ситуація (витік
вантажу)

Поїзд №8901 затримано
на 40 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

4

5

19.12.2020
Регіональна філія
15.58
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, ст. ім. Т.
Шевченка
19.12.2020
Регіональна філія
23.50
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін Львів
– Підзамче
20.12.2020
16:57

6

20.12.2020
, 19:25
7

21.12.2020
03:21
8

9

21.12.2020
09:01

Отримано повідомлення від чергового працівника ДСНС м.
Черкаси, що на коліях Фастівського вантажного парку травмовано електричним
травмовано електричним струмом двох неповнолітніх осіб
струмом двох
неповнолітніх осіб

1-0-2 Аварія
(травмування)

Машиніст поїзда №26 Ужгород – Одеса (ВЛ40У №1457)
Потерпілого доставлено
повідомив, що на 1476 км ПК6-8, між коліями лежить
каретою швидкої
людина. З повідомлення машиніста поїзда №4702 (ЧМЕ3
1-0-1 Аварія
допомоги в лікарню м.
№5055, ТЧМ Ватраль), який слідував за поїздом №26, на
(травмування)
Львів. Затримок поїздів
1476 км ПК6-8 знаходиться без свідомості сторонній
немає
чоловік з ознаками травмування.
Регіональна філія
Поїзд №763 Київ – Одеса (HRCS2 №005) при швидкості
«Південно-Західна руху 100 км/год на 892 км ПК6 головної колії №І в прямій
Смертельно травмовано
залізниця», ДН-1
ділянці застосував екстрене гальмування для попередження
1-1-0 Аварія
сторонню особу.
Київ, ст. Васильків-1 наїзду на чоловіка, який переходив залізничну колію, на
(смертельне
Затримка поїзда №763 на
сигнали підвищеної гучності не реагував. Наїзд не
травмування)
12 хв.
попереджено,
смертельно
травмовано
стороннього
чоловіка, віком близько 60 років
Регіональна філія
Машиніст поїзда №6535 (ЕР9м №502) на 290 км, в районі
«Південна
зупиночної платформи приймально-відправного парку Смертельно травмовано
1-1-0 Аварія
залізниця», ДН-4
«Череднички», застосував екстрене гальмування, для
сторонню особу.
(смертельне
Полтава, ст.
запобігання наїзду на сторонню особу. Наїзд попередити не Затримка поїзда №6535
травмування)
Кременчук
вдалося, травмовано сторонню людину. Травмовану особу
склала 1 год. 28 хв.
госпіталізовано до лікарні.
Регіональна філія
Поїзд №2110 (ВЛ80 №095) зупинився на 802 км із
«Південно-Західна застосуванням екстреного гальмування, для запобігання
Поїзд відправився із
1-0-0 Втручання
залізниця», ДН-1
наїзду на сторонній предмет (залізобетонна плита), з
запізненням на 8 хв.
в діяльність
Київ, перегін Бобрик наїздом. Оглядом ТЧМ виявлено зігнутий наметільник.
– Заворичі
Поїзд №6609 Борщагівка – Тетерів (ЕР9м №547 РПЧ-8
Фастів) при швидкості 50 км/год в прямій ділянці головної
колії №І застосував екстрене гальмування для
Регіональна філія
попередження наїзду на чоловіка, який під час переходу
«Південно-Західна
Травмовано сторонню
1-0-1 Аварія
колії по пішохідному переходу кинувся під поїзд, на
залізниця», ДН-1
особу
(травмування)
сигнали підвищеної гучності не реагував. Наїзд не
Київ, ст. Біличі
попереджено, травмовано стороннього чоловіка, віком
близько 30 років. Потерпілого госпіталізовано до лікарні.
Поїзд №6609 затримано на 15 хв. Особа та обставини

з’ясовуються.

10

11

12

Поїзд №2765 (ВЛ80к №168 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-4 Жмеринка,
3593 т, 192 осі, станція формування Жмеринка) зупинився
за показанням пристрою КТСМ «Тривога 1, Т» у 41 рух.
Регіональна філія
од., 1 вісь, права сторона, вагон №58543000 (Україна, КР –
«Південно-Західна 19.06.2019 ТОВ «ЖВРЗ «Експрес», ТОв-2 – 08.10.2020 по
21.12.2020
залізниця», ДН-3
коду 411: несправність балки авторежиму або його
08:35
Жмеринка ст.
кріплення). Оглядом локомотивною бригадою виявлено
Комарівці
завал важелів гальмової передачі біля «мертвої» точки,
останнє ПТО ст. Жмеринка. Після усунення несправності
силами локомотивної бригади, відправився поїзд №2765 о
10.40.
Поїзд №2732 (ВЛ80с №2387 ТЧ-2 Подільськ, ТЧ-7
Знам’янка, 2220 т., 216 осей, станція формування
Чорноморська) зупинився на 231 км ПК2 парної колії через
спрацювання автогальм. Під час огляду рухомого складу
локомотивною бригадою виявлено саморозчеплення
автозчепів між 22 з голови поїзда вагоном №53589974
(Україна ДР – 24.04.2019 0455-ВЧД Дніпродзержинськ,
Регіональна філія
ТОв-1 – 17.12.2020 ВЧДЕ Батуринська по коду 540:
«Одеська залізниця»,
несправність запору люка) та 23 вагоном №53590626
21.12.2020
ДН-3 Знам’янка
(Україна, ДР – 10.11.2019 0464-ВЧД Волноваха, ТОв-1 –
14:20
перегін
17.12.2020 ВЧДЕ Батуринська по коду 615: тріщина/злам
Новоукраїнка –
верхнього/вертикального листа поперечної балки рами) з
Плетений Ташлик
утворенням розриву 100 м між вагонами. О 14.39 зі ст.
Плетений Ташлик з поїздом №9511 до місця події
направлено працівника ВЧД. Причина: в автозчепі 22
вагона №53589974 злам нижнього плеча запобіжного замка
від саморозчеплення. Після заміни запобіжника від
саморозчеплення та з’єднання вагонів, відправився поїзд
№2732 о 15:52
Поїзд №738 Київ – Запоріжжя (ЧС7 №289 ТЧ-8 Дніпро) на
Регіональна філія
73 км ПК3 головної колії №ІІ при швидкості 50 км/год
«Придніпровська
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
21.12.2020
залізниця», ДН-1
на чоловіка, який переходив колію в невстановленому
17:53
Дніпро ст.
місці. Наїзд не попереджено, травмовано в неробочий час
П’ятихатки
(закінчення робочого часу о 16.45) монтера колії
структурного підрозділу «П’ятихатська дистанція колії»

Постраждалі відсутні
Поїзд №2765 затримано
на 2 год. 15 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні
Поїзд №2732 затримано
на 1 год. 42 хв. По
впливу затримано
поїзди: №2726 на 1 год.
10 хв., №2734 на 50 хв

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу. По впливу
затримано поїзд №6536
на 17 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)
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21.12.2020
21:50

14

21.12.2020
23:00

15

21.12.2020
23:35

22.12.2020
10.00
16

17

22.12.2020
11.29

(ПЧ-11 П’ятихатки). Потерпілого з травмою правої ноги
госпіталізовано до ЦРЛ м. П’ятихатки. Поїзд №738
затримано на 1 год. 04 хв.
Регіональна філія
Поїзд №1463 (ВЛ80т №1471 ТЧ-3 Козятин, 4788 т, 208
Постраждалі відсутні
«Одеська залізниця», осей) зупинився на 124 км ПК8 через несправність Поїзд №1463 затримано
ДН-3 Знам’янка
електровоза, з вимогою допоміжного локомотива. Зі ст.
2 год. 07 хв По впливу
перегін Сотники –
Миронівка надано допоміжний електровоз ВЛ80т №1438 затримано поїзд №765 на
Таганча
ТЧ-7 Знам’янка
26 хв.
Регіональна філія
Поїзд №16 Рахів –Харків (ЧС4 №017 ТЧ-1 Київ) на 37 км
«Львівська
ПК4 застосував екстрене гальмування, смертельно Смертельно травмовано
залізниця», ДН-3
травмовано людину. Затримка поїзда №16 склала 1 год. 52
сторонню особу
Рівне перегін Броди
хв.
– Заболотці
Поїзд №81 Київ –Ужгород (ЧС4 №077 ТЧ-1 Київ) на 1210
км
ПК6
застосував
екстрене
гальмування
для
попередження наїзду на людину. Наїзд не попереджено,
смертельно травмовано невідомого чоловіка. О 23.46
машиніст запросив допоміжний локомотив через
пошкодження крану магістрального живлення електровоза.
Регіональна філія
Після проведення оперативно-слідчих дій, о 01.10
«Південно-Західна
працівниками поліції надано дозвіл на відправлення поїзда
залізниця», ДН-3
Смертельно травмовано
з перегону. О 01.23 зі ст. Богданівці надано допоміжний
Жмеринка перегін
сторонню особу
локомотив ЧМЕ3 №7344. О 01.45 поїзд виведено з
Коржівці –
перегону на ст. Богданівці (+2 год. 06 хв.). О 01.37 зі ст.
Богданівці
Гречани відправлено допоміжний електровоз ВЛ80т
№1484, прибув на ст. Богданівці о 02.03. Відправився поїзд
№81 з допоміжним о 02.22 із загальною затримкою на 02
год. 47 хв. По впливу затримано поїзди: №136 на 21 хв.,
№49 на 20 хв., №12 на 14 хв. №117 на 11 хв. Особа та
обставини з’ясовуються.
Регіональна філія
При розпуску з гірки відчепа із 10 навантажених вагонів
«Південна
(вантаж – щебінь) на стрілочному переводі №6 сталося
залізниця», ДН-2
сходження 9 вагона №60263456 (Україна) – одним візком, Затримки поїздів не має
Харків, ст. Харків- двома колісними парами та 10 вагона №63685507 (Україна)
Сортувальний.
– усіма колісними парами.
Регіональна філія
Поїзд №8601 (автомотриса АДМ №859) при швидкості
Поїзд №8601 затримано
«Придніпровська
руху 50-60 км/год, на 148 км ПК10 застосував екстрене
на 1 год. 04 хв.
залізниця», ДН-1
гальмування для запобігання наїзду на підлітка віком 14

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування )

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)
1-0-1 Аварія
(травмування)

Дніпро, перегін
Кам’янськеПасажирське –
Воскобійня.
22.12.2020
Регіональна філія
11.50
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка ст.
Долинська.
18

22.12.2020
22.10
19

20

23.12.2020
20:24

22

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Барвінкове

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Бердянськ
24.12.2020
Регіональна філія
Поїзд №2579 (ТЕ33АС №2004 ТЧ-12 Гребінка,3757 т, 184
03:30
«Одеська залізниця», вісі) прослідував із затримкою на 1 год. 32 хв. через
24.12.2020
00:25

21

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

років, який перебігав залізничну колію у невстановленому
місці по хвосту зустрічного вантажного поїзда, з наїздом.
Потерпілого каретою швидкої допомоги госпіталізовано до
лікарні №8 м. Кам’янське.
З повідомлення МКР-6 Коваль у 43 вагоні №55797930
(Росія, вантаж – глинозем) поїзда №2262 (ВЛ80Т №1293
ТЧ-7 Знам’янка), який прибув на колію №I о 10.05 для
планованої зміни локомотива, виявлено тління тенту
вантажу. Повідомлено ДСНС. О 12.21 вагон відчеплено. О
12.50 тління з послідуючим плавленням плівки ліквідовано
силами ДСНС. Згідно висновків працівників ДСНС тління
відбулося по причині попадання до вагона горючого
предмета «петарди», під час знаходження на колії №I
вагона №55797930 під пішохідним мостом. Поїзд №2262
відправився о 13.04 із затримкою.
Під час виконання маневрової роботи тепловозом М62
№1473 ТЧ-7 Ковель (ТЧ-14 Здолбунів) по перестановці
колійної техніки після закінчення планового «вікна» з колії
№5 на колію №4, на регульованому переїзді 84 км +922 м
(без чергового) при справно працюючій переїзній
сигналізації сталося зіткнення з приватним легковим
автомобілем Skoda-Fabia. Потерпілих та вини філії немає.
В тепловозі пошкоджено колієочисник.
Поїзд №9516 (ВЛ8 №596, 4585 т, 204 вісі) зупинився за
показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 0» повторно у 5
рух. од., 4 вісь, обидві сторони, вагон №58527185 (Україна,
КР – 30.08.2019 ВЧД Одеса-Застава I). Оглядом працівника
вагонного господарства виявлено завал важелів гальмової
передачі біля «мертвої» точки. Несправність усунено о
22.30. Відправився поїзд №9516 о 22.45 із загальною
затримкою
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
О 01.05 після огляду території вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено

Поїзд № 2262 затримано
на 1 год. 23 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримки поїздів немає.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Постраждалі відсутні.
Затримано поїзд № 9516
на 02 год. 23 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі відсутні.
Поїзд затримано на 3

1-0-0 Інцидент

ДН-2 ім. Т.
Шевченка, перегін
Новомиргород –
Виска

23

24.12.2020
03:59

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

недотримання нормативного графіка руху та о 03.55
зупинився на ст. Капустине через несправність локомотива
із вимогою допоміжного. надано допоміжний локомотив
ЧМЕ3 №1069 (ТЧМ-4 Орел), який прибув на ст. Капустине
о 05.25. Відправився поїзд №2579 з допоміжним
локомотивом о 06.10
Поїзд №6901 Ніжин – Київ (ЕР9м №530) при швидкості
руху 65 км/год. на 777 км ПК6 в прямій ділянці колії
смертельно травмував стороннього чоловіка, який на
сигнали підвищеної гучності не реагував, був в капюшоні

год. 40 хв.

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
затримано на 10 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

