Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 18.09.2020 по 25.09.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
3
1
2
Не з вини:
2
0
2
ВСЬОГО:
5
1
4
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
2
0
0
ВСЬОГО:
3
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
1
12
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
1
12
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
9

0
6

0
3

9

6

3

0

0

0

0
0
11
2
0
0
20
6
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

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

Дата і час
скоєння
подій

6

0

0

3

0

2

1

0

0

10

0

2

Місце скоєння
подій

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

На вул.
Холодногірська
у м. Харкові

Водій автобуса РУТА 19, рухаючись без пасажирів та
здійснював регулярні перевезення за міським маршрутом
№ 2е «ст.м. «Холодна Гора» – вул. Добродецького (міське
кладовище
№8)»,
внаслідок
порушення
правил
маневрування допустив наїзд на припаркований легковий
автомобіль РЕНО-Дастер

17.09.2020
15:07

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

На 208 км а/д М-06
Київ-Чоп, поблизу
с. Броники,
Житомирська обл.

Водій вантажного автомобіля DAF-FT-XF105.460, не
впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху де
допустив зіткнення з вантажним автомобілем MANLE8.150, 2005 р.в., р/н АМ8966СР, неліцензований.

Водій автомобіля MAN
загинув на місці приго
ди, а його пасажир та
водій автомобіля DAF
отримали травми

18.09.2020
08:30

1-1-2 З вини

Автомобільний транспорт

1

2

3

19.09.2020
01:30

У с. Недобоївці,
Хотинського р-ну.,
Чернівецької обл.

4

21.09.2020
11:00

На вул. Дорошенка
у м. Львові

5

23.09.2020
09:05

На вул.
Осиповського,
у м. Києві

Водій легкового автомобіля AUDI-A8 не впорався з
1 пасажир автобуса від
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
отриманих травм загинув
зіткнення
з
автобусом
VOLKSWAGEN-LT35,
на місці пригоди, та 12
неліцензований, водій якого здійснював нерегулярні
осіб отримали травми та
перевезення 14 пасажирів, внаслідок зіткнення автобус
доставлені до лікарні
перекинувся на лівий бік
Водій автобуса Атаман, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 45, допустив наїзд на
Пішохід отримала
пішохода, яка переходила дорогу по нерегульованому
травми
пішохідному переході
Водій легкового автомобіля GREAT-WALL не дотримався
безпечної дистанції і швидкості руху та допустив попутне
Пасажир автобуса
зіткнення з автобусом МАЗ-103076, водій якого здійснював
отримав травми
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом №72

1-1-12
Неліцензований

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

6

24.09.2020
12:40

На пл. Покровська
10,
у м. Суми

Водій автобуса РУТА-20, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 60 «с.В.Піщане вул.Інтернаціоналістів», не дотримався безпечної дистанції
та допустив зіткнення з легковим автомобілем ChevroletСruze, який рухався по суміжній смузі в попутному
напрямку

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Інше
Пожежа

Водій та пасажир
легкового автомобіля
отримали Затримок руху
поїздів немає

1-0-2 ДТП на
залізничному
транспорті

Травмовано помічника
машиніста. Затримка

1-0-1 Аварія
(травмування)

Міський електричний транспорт
1

20.09.2020
10:17

По просп. Героїв
Сталінграда, буд. 1
у м. Харкові

2

20.09.2020
11:10

На перехресті вул.
Клочківська та
просп. Перемоги
у м. Харкові

23.09.2020
10:28

На перехресті вул.
Академіка Павлова
та пров. Ладигіна,
у м. Харкові

2

Водій
тролейбуса
ЗиУ-682Г-016.02,
здійснюючи
перевезення 11 пасажирів за міським маршрутом № 19 «РК
«вул. Одеська» – РК «602-й мікрорайон», внаслідок
недотримання бокового інтервалу допустив зіткнення з
легковим автомобілем КІА Спортейтж
Водій легкового автомобіля ВОЛЬВО ІксСі 90 внаслідок
порушення правил проїзду перехресть, допустив зіткнення
з трамваєм TАТРA-T3, водій якого здійснював перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом № 20 «РК «Південний
вокзал» – РК «просп. Перемоги».
Водій невстановленого легкового автомобіля внаслідок
порушення правил проїзду перехресть допустив зіткнення з
трамваєм TАТРA-T3, водій якого здійснював перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом № 27 «РК
«Салтівське» – РК «Новожанове»

Залізничний транспорт

1

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
18.09.2020
Херсон.
00.39

2

18.09.2020
07:25

3

18.09.2020
10:10

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

В міську службу ДСНС та на пожежний поїзд ст. Херсон
надійшло повідомлення про пожежу на території майстерні
БМЕУ-4 (токарний цех, горить дах). В 00.45 прибули 2
пожежних автомобілі ДСНС АЦ-40 м. Херсон та
автомобіль пожежного поїзда АЦ-40. О 02.19 пожежу
ліквідовано. По попереднім даним підпал. Площа пожежі
склала 180 м².
Під час виконання маневрової роботи локомотивом вперед
(ЧМЕ3 №4649), з подавання групи вагонів (13/0), із
з’єднувальної колії №18 на під’їзну колію Центральнозбагачувальної фабрики «Октябрьська», на регульованому
переїзді 7 км ПК4 (4 категорії, без чергового) сталося
зіткнення з автомобілем ВАЗ-2106
Поїзд №3230 (ВЛ10 №1492, 4408 т) на 141 км ПК10
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на

4

5

6

залізниця», ДН-1
чоловіка, який переходив колію та на сигнали підвищеної
поїзда №3230 склала 2
Львів, перегін
гучності, які подавались локомотивною бригадою, не
год. 50 хв.
Ходовичі – Гніздичів реагував. Наїзд не попереджено травмовано помічника
машиніста електровоза ТЧ-1 Львів-Захід
Регіональна філія
Поїзд №1619 (ВЛ80с №2395 ТЧ-2 Подільськ, 4952 т, 212
«Одеська залізниця», вісей) зупинився на колії №І для огляду електровоза через
ДН-3 Знам’янка, ст. виявлення помічником машиніста запаху нагрітого мастила
Бобринець
в районі ТЕД №7 та ТЕД №8 секції №2 (відомої) на 77 км
ПК5 перегону колійний пост 82 км – Бобринець. Оглядом
електровоза виявлено нагрів та задимлення моторно18.09.2020
якірного підшипника ТЕД №8 з лівої сторони, машиніст Загальна затримка поїзда
19:31
надав повідомлення про необхідність заміни електровоза.
№ 1619 на 4 год. 43 хв
Електровоз ВЛ80с №2395 відчеплено від складу поїзда
№1619 та переставлено на колію №6 для огляду та
визначення можливості подальшого його прямування. Під
поїзд №1619 надано електровоз ВЛ80т №1328 зі ст.
Кропивницька. Відправився поїзд №1619 в 00.14 із
затримкою
Регіональна філія
Поїзд №1902 (ВЛ80Т №1844 ТЧ-7 Знам’янка) під час Загальна затримка поїзда
«Одеська залізниця», прибуття на колію №3 зупинився через злам № 1902 на 4 год. 53 хв.
ст. Олександрівка
струмоприймача. Викликано бригаду працівників ЕЧ-13.
По впливу затримано
Струмоприймач ув’язано, рух поїздів відновлено о 23.25. поїзди: №2323 на 2 год.
Відправився поїзд №1902, після зміни локомотивної 30 хв., №1271 на 2 год.
бригади через закінчення робочого часу, о 02.00
30 хв., №1617 на 2 год.
20 хв., №1611 на 2 год.
18.09.2020
05 хв., №2802 на 1 год.
21:07
15 хв., №2772 на 1 год.
10 хв., №9503 на 1 год.,
№1613 на 55 хв., №2017
на 50 хв., №2774 на 45
хв., №2780 на 40 хв.,
№2778 на 30 хв., №9515
на 30 хв.
Регіональна філія
Згідно з повідомлення машиніста поїзда №2501 (ВЛ80
«Південно-Західна №1179) на регульованому переїзді 20 км ПК10 (без
Постраждалі відсутні.
19.09.2020
залізниця», ДН-1
чергового працівника), при справно працюючій переїзній
Поїзд №2501 затримано
02:09
Київ, ст. Біличі
сигналізації, сталося зіткнення з легковим автомобілем,
на 14 хв.
який проїхав перед поїздом та зник з місця події. На
переїзді залишились частини автомобіля: розбита фара та

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

7

19.09.2020
02:27

8

19.09.2020
09.1010.20

9

19.09.2020
14.10

10

20.09.2020
11:25

11

20.09.2020
16:40

12

20.09.2020
18:15

частина бамперу. На електровозі пошкоджено лакофарбове
покриття
Регіональна філія
Поїзд №4832 (ЧМЕ3 №1998 ТЧ-6 Попасна) на колії №II
«Донецька
травмував сторонню жінку (віком 50 років), яка переходила
залізниця», ДН-2
колію у невстановленому місці у стані алкогольного
Травмовано сторонню
Лиман, ст. Переїзна сп’яніння та на сигнали підвищеної гучності, які особу. Поїзд затримано
подавались локомотивною бригадою, не реагувала. О 03.05
на 1 год. 30 хв.
потерпілу з травмою голови госпіталізовано каретою
швидкої допомоги.
Регіональна філія
Поїзд №6844 Запоріжжя-ІІ – Пологи (2ТЕ116А №1140 ТЧВідправився поїзд
«Придніпровська
4 Пологи) не відправився згідно графіка через несправність
№6844 з допоміжним о
залізниця», ДН-3
тепловоза (не запускався дизель). О 09.35 машиніст
10.20 із затримкою на 1
Запоріжжя, ст.
запросив допоміжний локомотив. О 09.56 надано
год. 10 хв
Запоріжжя-ІІ
допоміжний тепловоз ЧМЕ3 №1689 ТЧ-4
Регіональна філія
Поїзд №6517 Харків – Лозова (ЕР2р №7087 РПЧ-1 Харків)
Відправився із
«Південна
відправився із затримкою на 52 хв. через виклик
затримкою на 52 хв.
залізниця», ДН-2
працівників поліції для усунення порушень карантинногочерез виклик працівників
Харків, ст. Лихачове маскового режиму пасажирами
Поїзд №765 Київ – Херсон (ЧС8 №024 ТЧ-1 Київ, 382 т, 24
Постраждалі відсутні
Регіональна філія
осі) зупинився на 14 км ПК8 через несправність Поїзд №765 затримано
«Одеська залізниця»,
електровоза (обрив карданної передачі на ТЕД №3). Об
на 1 год. 21 хв. По
ДН-3 Знам’янка
11.38 поїзд відправився на ст. Медерове для заміни
впливу затримано
одноколійний
електровоза через неможливості подальшого слідування. О поїзди: №1610 на 1 год.
перегін Сахарна –
12.14 поїзд прибув на ст. Медерове. Після заміни 10 хв., №2116 на 40 хв.,
Медерове
електровоза на ВЛ80С №2333 наданого зі ст. Сахарна.
№2901 на 30 хв.
Стрілець ВОХР, який слідував в кабіні локомотива поїзда
№3505 (ВЛ8М №1582 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол, ТЧ4 Покровськ) повідомив, що по сусідній колії знаходиться
Регіональна філія
смертельно травмована людина. О 16.45 складач поїздів на
«Донецька
Смертельно травмовано
колії №3 під 4 за напрямком руху вагоном №56681083
залізниця», ДН-2
сторонню особу
маневрового складу, виявив смертельно травмованого
Лиман ст. Удачна
стороннього чоловіка. О 16.30 на колії №3 виконувались
маневрові роботи локомотивом ВЛ8 №1204 ТЧ-1 по
осаджуванню групи із 30 вагонів.
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи тепловозом ЧМЕ3
«Придніпровська
№1689 ТЧ-3 Мелітополь з подавання групи із 9 вагонів (7
залізниця», ДН-3
навантажених та 2 порожніх), вагонами вперед, на
Постраждалі відсутні
Запоріжжя ст. Порт- технологічному проїзді №9 колії №36 під’їзної колії ПАТ
Велике Запоріжжя
«Судноплавна компанія «Укррічфлот» (на балансі

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

13

14

15

20.09.2020
18:56

20.09.2020
23:10

20.09.2020
18:15

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

залізниці, ПЧ-14 Хортиця), при справно працюючій
переїзній сигналізації, сталося зіткнення першого за
напрямком руху навантаженого напіввагона №52537651
(Україна, вантаж - сталь листова) з вантажним автомобілем
«Volvo». Водія, без видимих пошкоджень зі скаргами на
погане самопочуття, госпіталізовано машиною швидкої
допомоги до Запорізької міської лікарні №5. Вини філії
немає.
Поїзд №2466 (ВЛ80к №536 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-9 Дарниця)
застосував екстрене гальмування в непарній горловині на
вихідних стрілках для попередження наїзду на невідомого
чоловіка. З наїздом, смертельно травмовано стороннього
чоловіка. Повідомлено: поліцію, швидку допомогу.
Відправився поїзд №2466 о 19.50 із затримкою на 54 хв.
Особа та обставини з’ясовуються.

Смертельно травмовано
сторонню особу

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка ст.
Комарівці

Поїзд №2754 (ВЛ80к №701 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-5 Тернопіль)
зупинився через загорання електровоза. Повідомлено ДНЦ2, викликано ДСНС. В 00.08 машиніст заявив про
необхідність виїзду пожежного поїзда. В 00.11 надано
наказ №974 за підписом ДН-3 Буравський на виїзд
пожежного поїзда ст. Жмеринка. Пожежу ліквідовано о
02.25. Подано о 03.16 напругу в контактну мережу на
другій головній колії і колії №4.Причина з’ясовується.

Постраждалі відсутні.
Затримано поїзди:
№2741 на 2 год. 22 хв.,
№9511 на 2 год. 17 хв.,
№3133 на 2 год. 11 хв.,
№49 на 1 год. 47 хв.,
№136 на 51 хв., №12 на
43 хв., №82 на 37 хв.,
№50 на 25 хв., №118 на
23 хв.

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя перегін
СлавгородПівденний –
Новогупалівка

Машиніст поїзда №9521 (ВЛ11 №555 ТЧ-9) помітив
іскріння у трансформаторній шафі з боку парної колії на
1061 км ПК8. Відсутній диспетчерський зв'язок на станціях
Івківка, Славгород та Новогупалівка. На пульт-табло ДСП
ст. Вільнянськ сигналізує хибна зайнятість 1, 2 ділянок
наближення по непарній колії та 2 ділянки віддалення по
парній колії. По доповіді машиніста поїзда №9502 на
перегоні Вільнянськ – Новогупалівка с.у. №6 і №12 погаслі
(відновлено о 02.45). По доповіді машиніста поїзда №2453
на перегоні Славгород-Південний – Новогупалівка с.у. №7
і №5 сигналізують червоним, с.у. №3 погасла (відновлено о
04.40). На пульт-табло ДСП ст. Новогупалівка сигналізує
хибна зайнятість 1 ділянки наближення по непарній колії
перегону Славгород-Південний – Новогупалівка. О 02.45

Постраждалі відсутні
Затримано поїзди:
№9503 на 2 год. 46 хв.,
№2002 на 1 год. 50 хв.,
№81 на 1 год. 08 хв., №9
на 1 год. 07 хв., №2543
на 30 хв., №11 на 29 хв.,
№9502 на 25 хв., №83 на
22 хв., №84 на 18 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Інцидент
(Пожежа)

1-0-0 Втручання в
діяльність
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17

18

19

20

21.09.2020
15:06

Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-1 Київ, ст. КиївПасажирський.
Регіональна філія
«Південна залізниця
», ДН-4 Полтава, ст.
Кобеляки.

21.09.2020
19:04

Регіональна філія
22.09.2020
«Придніпровська
07:11залізниця», ДН-3
07:51
Запоріжжя, ст.
Дніпробуд ІІ
Регіональна філія
«Придніпровська
22.09.2020
залізниця», ДН-3
07:53
Запоріжжя, перегін
Тащенак – Якимівка
22.09.2020
Регіональна філія
19:46
«Одеська залізниця»,

відсутня напруга в к/мережі по непарній колії перегону
Івківка – Славгород-Південний (відновлено о 03.27). О
02.56 відсутня напруга по непарній колії перегону
Синельникове-І – Івківка, поїзд №9 Київ – Маріуполь
прибув на ст. Івківка о 02.56, після відновлення напруги.
відправився о 03.30. Причина – на перегоні СлавгородПівденний – Новогупалівка крадіжка сторонніми особами
робочого заземлення та пошкодження шлейфу контактної
мережі на ППС 1061 км ПК8.
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
евакуйовано.
Поїзд №9510 (ВЛ80Т №1425 ТЧ-5 Полтава, 5300 т, 236
осей) зупинено на колії №ІІП через повідомлення від
чергового по переїзду 210 км про відкритий перший за
напрямком руху з правої сторони люк у 59 хвостовому
напіввагоні №60067139 (Україна, побудований 22.02.2011
ПАТ «КВБЗ», ДР – 06.03.2020 ВЧД Попасна, ТОв-1 –
15.09.2020 ВЧДЕ Знам’янка по коду 540: несправність
запору люка, вантаж – щебінь, навантаження ст. Редути). О
19.23 зі ст. Нові Санжари відправлено маневровий
локомотив ЧМЕ3 №2956 з працівником ВЧД, прибув о
19.57. Після огляду працівником ВЧД люк закрити не
вдалося, вагон відчеплено. Відправився поїзд №9510 о
21.23.
Під час приготування маршруту поїзду №9703, стрілочний
перевод №24/26 не переводиться в «+» положення.
Причина: невідомими особами на стрілці №24 відкручено
та опущено курбельну заслінку
З повідомлення ДС ст. Якимівка на 1245 км ПК6, в між
колії, за вхідним сигналом по непарній колії ст. Якимівка,
виявлено тіло сторонньої жінки без ознак життя, з
наявними ознаками травмування рухомим складом.
Поїзд №1902 (ВЛ80т №1245 ТЧ-7 Знам’янка) на 1279 км
ПК1 при швидкості руху 45 км/год. застосував екстрене

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд № 9510
відправився із
затримкою на 2 год. 19
хв.

1-0-0 Інцидент

О 07.51 несправність
усунуто. По впливу
затримано поїзд №9703
на 37 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Виявлено тіло
сторонньої жінки без
ознак життя. Затримок
руху поїздів немає.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Через незначну відстань
наїзд не попереджено,

1-1-0 Аварія
(смертельне

ДН-1 Одеса, ст.
Кремидівка

21

22

23

24

25

гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який
почав переходити колію безпосередньо перед поїздом.
Через незначну відстань наїзд не попереджено, смертельно
травмовано стороннього чоловіка
Поїзд №2754 (ВЛ80К №438 ТЧ-3 Козятин) на 1244 км ПК5
колії №II травмував стороннього чоловіка 1963 р.н., який
Регіональна філія
сидів на пішохідному переході в прямій ділянці колії та на
«Південно-Західна
22.09.2020
сигнали
підвищеної
гучності,
які
подавались
залізниця», ДН-3
21:24
локомотивною бригадою, не реагував. Повідомлено:
Жмеринка, ст.
швидку допомогу, поліцію. Потерпілого із травмою ніг та
Чорний Острів
руки каретою швидкої допомоги доставлено в лікарню
міста Хмельницький.
Поїзд №102 Київ – Херсон (ЧС8 №014 ТЧ-1 Київ-Пас.) при
Регіональна філія
швидкості руху 100 км/год. застосував екстрене
22.09.2020 «Одеська залізниця», гальмування для запобігання наїзду на стороннього
23:52
ДН-3 Знам’янка, ст. чоловіка, який знаходився на пішохідному переході в
Фундукліївка
прямій ділянці колії №II та на сигнали підвищеної гучності,
які подавались локомотивною бригадою, не реагував
Поїзд №11 Новоолексіївка – Київ (ЧС4 №199 ТЧ-1 КиївРегіональна філія
Пасажирський) зупинився на колії №I через несправність
23.09.2020 «Одеська залізниця»,
електровоза та о 03.10 надав вимогу на допоміжний
02:45
ДН-3 Знам’янка, ст.
локомотив. Від поїзда №9501, залишеного по ст. Щаслива,
Щаслива
о 03.38 надано допоміжний локомотив ВЛ80т №1245, ТЧ
Регіональна філія
Під час випробування гальм у поїзді №3602 (ЧМЕ3 №5890,
«Одеська залізниця», 0/14 напіввагонів) стороння жінка вийшла з пневматичною
23.09.2020
ДН-2 ім. Т.
зброєю та почала погрожувати локомотивній бригаді. Після
09:55
Шевченка, ст.
відправлення поїзда о 10.00, жінка почала стріляти по
Гайворон
локомотиву
Філія «Центр з
Поїзд №8302 (ЧМЕ3 №5563, господарчий поїзд КМС-129
будівництва та
ст. Цвіткове) прибув на колію №4 для пропуску поїзда №88
ремонту колії», ст.
та мав відправитись о 22.34, але без пояснення причини не
Городище
відправлявся. Поїзд №8302 відправився в 00.04 із
затримкою на 1 год. 30 хв. О 01.24 від чергового
23.09.2020
пожежного поїзда ст. ім. Т. Шевченко надійшла інформація
22:20
про залучення загону ДСНС м. Городище для гасіння
пожежі, яка виникла в рухомому складі поїзда №8302 та
була ліквідована о 23.32. Внаслідок пожежі пошкоджено
дерев’яні дошки та дерев’яну підлогу на площі 8 м² в
контейнері, що знаходиться на вагоні №19947183

смертельно травмовано
стороннього чоловіка
віком приблизно 35 - 40
років. Поїзд затримано
Поїзд №2754 затримано
на 1 год. 50 хв.
Травмував стороннього
чоловіка 1963 р.н., який
сидів на пішохідному
переході
Смертельно травмовано
сторонню особу Поїзд
№102 затримано на 2
год. 12 хв.
По впливу затримано
поїзд №9501 на 1 год. 06
хв.

травмування)

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №8320 затримано
на 1 год. 30 хв.

1-0-0 Інцидент
Пожежа
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23.09.2020
22:50

24.09.2020
00:31

24.09.2020
01:25

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Нікопольбуд – пост
примикання 93 км.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Кривин

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

24.09.2020
07.24

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка ст.
Хмельницький

24.09.2020
17:27

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

Поїзд №1603 (ВЛ8 №336 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол, ТЧ-3
Мелітополь, 4647 т) зупинився на 91 км ПК2 непарної колії
через провисання контактного проводу та обірвану струнку
По впливу затримано
з порушенням габариту. Рух поїздів здійснюється по парній поїзди: №1603 на 1 год.
колії. В 00.15 працівниками ЕЧК-3 виявлено, що 54 хв., №2721 на 10 хв.
сторонніми особами на 91 км ПК3 між опорами №21-23
викрадено 72 м контактного проводу МФ-100.
Поїзд №16 Рахів – Харків (ЧС8 №075 ТЧ-1 Київ-Пас.)
зупинився за вимогою ТЧМ для огляду локомотива. В
00.44 поїзд відправився. В 00.49 поїзд №16 зупинився
повторно у вихідного сигналу «Ч2А». В 00.52 машиніст Поїзд № 16 затримано на
заявив про розмін локомотива через його несправність
1 год. 27 хв.
(обрив кардана). О 01.01 допомогу надано локомотивом
ВЛ80к №603 ТЧ-3 Козятин зі ст. Славута. Після розміну
локомотивів поїзд №16 відправився о 01.57
Поїзд №9530 (ВЛ8 №1030, ТЧМ-1 Во та 2ЕЛ4 №004, 5547
т) зупинився через пошкодження перших за напрямком
Поїзд №9530
руху струмоприймачів у локомотивах ВЛ8 та 2ЕЛ4.
відправився о 04.05 із
Викликано
працівників
ЕЧК
для
ув’язування
затримкою на 2 год. 40
струмоприймачів
та
допоміжний
локомотив.
хв.
Струмоприймачі ув’язано працівниками ЕЧК-7. О 02.30
надано допоміжний локомотив ВЛ8 №1370
Поїзд №1902 (ВЛ80т №1826 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-5 Гречани)
зупинився через спрацювання захисту «ГВ» на локомотиві,
Постраждалі відсутні
о 07.45 ТЧМ замовив допоміжний локомотив. З ст. Гречани Поїзд № 1826 затримано
о 08.37 надано локомотив ВЛ80т 1869. О 09.28 замовив
на 2 год. 41 хв
відчеплення локомотива ВЛ80т №1826 зі складу поїзда.
Поїзд №9519 (ДЕ1 №031, ТЧ-1 Лиман) на першій колії
станції при швидкості 60 км/год. застосував екстрене
Поїзд затримано на 42
гальмування для запобігання наїзду на чоловіка, який
хв. Смертельно
переходив колію перед поїздом, на сигнали не реагував.
травмовано сторонню
Через незначну відстань наїзд не попереджено, смертельно
особу
травмовано стороннього чоловіка

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

