Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 19.06.2020 по 26.06.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
1
0
Не з вини:
12
1
19
ВСЬОГО:
13
2
19
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
3
7
6
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
3
7
6
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
8
2
5
- наїзди на
7
2
5
сторонніх осіб
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
9
0
0
- пожежі
1
0
0
ВСЬОГО:
17
2
5
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

Місце скоєння
подій

3

0

0

5

1

0

2

0

1

10

1

1

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2114, не врахувавши
Водій легкового
дорожні обставини, допустив зіткнення з автобусом
автомобіля отримав
ATAMAN-A09204, водій якого здійснював перевезення 7
травми.
пасажирів за міським маршруту №491.
На зупинці громадського транспорту під час посадки у
автобус Богдан-А09101, водій якого здійснював Пасажир отримав травму
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 8,
та був доставлений до
пасажир не втримав рівновагу та впав під заднє колесо
лікарні
автобуса
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Джетта не
впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху,
9 особи отримали травми
де допустив зіткнення з автобусом РУТА-19, водій якого
різних ступенів тяжкості
здійснював
перевезення
10
пасажирів
за
та були доставлені до
внутрішньообласним маршрутом Рубіжне – Мілове. Після
лікарні
зіткнення автобус з’їхав у праве по ходу узбіччя, де
перекинувся на правий бік

1

21.06.2020
09:00

На вул. Академіка
Філатова
у м. Києві

2

20.06.2020
15:00

На вулиці
Островського
у м. Тернополі

3

22.06.2020
11:10

На вулиці Заречної
у с. Новоайдар
Луганської області

4

21.06.2020
20:00

На автодорозі
ТернопільБілобожниця біля
с. Вербовець
Тернопільської
області

5

Водій легкового автомобіля ВАЗ-21114 не дотримався
22.06.2020 На вулиці Смілянської
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив
10:40
у м. Черкасах
зіткнення з автобусом Атаман-А092, водій якого

Водій легкового автомобіля KIA-CEED не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив зіткнення з автобусом БАЗ-079.34, водій якого
здійснював
перевезення
4
пасажирів
за
внутрішньообласним маршрутом Тернопіль-Чортків

Попередня
причина пригоди

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-9 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травму та був
доставлений до лікарні

1-0-1 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травму та був

1-0-1 Не з вини

здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 114
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив зіткнення з вантажним автомобілем RENAULTPREMIUM, після зіткнення автомобіль ВАЗ-2107
продовжив некерований рух та здійснив зіткнення з
легковим
автомобілем
SKODA-RAPID,
легковим
автомобілем
MERCEDES-BENZ-SPRINTER
та
вантажними автомобілями МAN-TGX 18.440, 2010 р.в.

доставлений до лікарні

23.06.2020
09:00

На 683 км+900м
автодороги М-06
«Київ – Чоп»,
у с. Тухолька,
Сколівського р-ну.,
Львівської обл.

23.06.2020
15:00

На автодорозі
Тернопіль-Ланівці
між н.п. Буглів та
Вишгородок,
Тернопільської обл.

Водій
вантажного
автомобіля
DAF
CF85.480
(неліцензований), не врахував дорожньої обстановки,
виїхав на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення з
легковим автомобілем ВАЗ.

Водій легкового
автомобіля та його
пасажир від отриманих
травм загинули на місці
пригоди

1-2-0
Неліцензований

8

24.06.2020
13:40

На
вул.Микулинецькій
у м.Тернополі.

Водій тролейбуса SKODA-14ТР, здійснюючи перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом №8, не врахував
дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості, не
дотримався дистанції і допустив зіткнення з міським
автобусом БАЗ-А079.03, 2007 р.в., водій якого здійснював
перевезення 9 пасажирів по міському маршруту №18

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

9

24.06.2020
09:00

На Столичному шосе
у м. Києві

Водій легкового автомобіля OPEL ASTRA, не врахувавши
дорожні обставини, виїхав на смугу зустрічного руху та
допустив зіткнення з автобусом СТРИЙ-АВТО А07563

Пасажир автобуса, водій
та пасажир легкового
автомобіля отримали
травми.

1-0-3 Не з вини

Водій легкового автомобіля Honda, не вибравши безпечну
швидкість руху під час екстренного гальмування, в
некерованому стані (юзом) допустив наїзд на вантажний
автомобіль DAF-105.460 у складі автопоїзда з
напівпричепом цистернею, водій якого здійснюючи
перевезення олії, зупинився з правого краю проїжджої
частини дороги на вимогу працівників Національної
поліції для проведення перевірки габаритних і вагових
параметрів транспортного засобу

Водій та 3 пасажири
легкового автомобіля
загинули на місці
пригоди

1-4-0
Неліцензований

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2107 не безпечного
інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з автобусом

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

6

7

10

11

На 724 км + 600 м
автодороги М-12
«Стрий – Тернопіль –
Кіровоград –
Знам’янка», поряд з
24.06.2020
пунктом проведення
20:55
габаритно-вагового
контролю вантажних
транспортних засобів
Кіровоградської
області
25.06.2020
На вулиці Великої
08:00
Гончарівської

Водій легкового
автомобіля ВАЗ-2107
отримав травми, а його
пасажир від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

1-1-1 Не з вини

у м. Харкові

12

13

14

15

16

1

2

25.06.2020
13:40

На автодорозі Р-41,
об’їзній дорозі
м.Тернополя в
напрямку
н.п.Глибочок
Тернопільської
області

БАЗ-А079.32, 2013 р.в., водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 238

Водій вантажного автомобіля VOLVO FH-13.400, не
впорався з керуванням та з`їхав у кювет де перекинувся

Водій вантажного
автомобіля загинув на
місці пригоди

Водій легкового автомобіля VOLKSWAGEN-Jetta не
25.06.2020 На площі Покровської безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення
Постраждалі відсутні
17:05
у м. Сумах
з автобусом Рута-20, водій якого здійснював перевезення
4 пасажирів за міським маршрутом № 60
На бульварі
Водій легкового автомобіля SCODA-SPACE-BACK не
1 пасажир автобуса
25.06.2020 Олександрійському у надав переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом
отримав травму та був
14:25
м. Біла Церква
БОГДАН-А092, водій якого здійснював перевезення 4
доставлений до лікарні
Київської області
пасажирів за міським маршрутом № 4
Під час руху автобуса IVECO-S35, водій якого здійснював
На проспекті
Пасажир автобуса
25.06.2020
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом №20,
Центральному
отримав травму та був
20:50
пасажир не тримався за поручень не втримав рівновагу та
у м. Миколаєві
доставлений до лікарні
впав
Водій вантажо-пасажирського Mercedes – Benz Sprinter 1пасажир від отриманих
На 754 км автодороги 311 CDI внаслідок розриву заднього лівого колеса не
травм загинув та ще
25.06.2020
М-06 Київ-Чоп
водій та 5 пасажирів
впорався з керуванням
транспортного засобу та
19:35
Закарпатської
отримали травми
допустив
зіткнення
з
відбійником,
внаслідок
чого
області
різного ступеня
перекинувся на правий бік.
важкості
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля KIA-CERATO внаслідок
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
По вул. Гвардійців20.06.2020
тролейбусом БОГДАН-Т70117, водій якого здійснював
Широнінців, буд. 41, в
Постраждалі відсутні
13:00
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 31
м. Харків
«Північна Салтівка (вул. Наталії Ужвій) – ст.м.
«Турбоатом».
На перехресті вулиць Водій легкового автомобіля ВАЗ-21011 не дотримався
24.06.2020 Київської та Небесної дистанції руху та здійснив зіткнення з задньою частиною
Постраждалі відсутні
06:55
Сотні
тролейбуса ЗиУ-9, водій якого здійснював перевезення 12
у м. Житомирі
пасажирів по міському маршруту №3 "Богунія - Вокзал".

1-1-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-1-6
Неліцензований

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

3

24.06.2020
13:40

На
вул.Микулинецькій
у м.Тернополі.

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Сорочий
Брід – Мотовилівка
20.06.2020
Регіональна філія
18:35
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. Дарниця
20.06.2020
00:39

1

2

3

4

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава ст.
Кременчук
20.06.2020
Регіональна філія
14:43
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка 14.43,
ст. Лелеківка
20.06.2020
18:45

20.06.2020
12:35
5

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

Водій тролейбуса SKODA-14ТР, здійснюючи перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом №8, не врахував
дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості, не
дотримався дистанції і допустив зіткнення з міським
автобусом БАЗ-А079.03, 2007 р.в., водій якого здійснював
перевезення 9 пасажирів по міському маршруту №18.
Залізничний транспорт
Поїзд №2204 (ВЛ80к №637) на 906 км ПК5 (з/п «Півні»)
смертельно травмував стороннього чоловіка

Під час подачі 2/0 вагонів локомотивом вперед (ЧМЕ3
№6370) на нерегульованому (без чергового працівника, не
обладнаний сигналізацією) переїзді 392 під’їзної колії (на
балансі власника) по вулиці Ремонтна сталося зіткнення з
вантажним автомобілем «Мерседес». В локомотиві
пошкоджено гальмівну магістраль.
Поїзд №2790 (ВЛ80т №1073) біля зупиночної платформи
«252 км» смертельно травмував сторонню жінку похилого
віку
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№1642 (ТЧ-4 Помічна складач поїздів ст. Кропивницький)
з перестановки 6 навантажених напіввагонів з під’їзної
колії на 9 вагову колію (на балансі ПЧ-12) на стрілочному
переводі №100 сталося сходження двох колісних пар
першого візка другого за напрямком руху вагона
№61761730 (Україна). Задіяно відновний поїзд ВП-3 ст.
Знам’янка
Поїзд №765 Київ – Херсон (ТЕП70 №0087 ТЧ-8
Миколаїв, ТЧМ-8 Гріпенко) зупинився через несправність
локомотива з вимогою допоміжного. Зі ст. Долинська
надано тепловоз 2ТЕ10УТ №0077, ТЧМ Шимков. Поїзд
відправлено о 13.49 із затримкою на 1 год. 14 хв. По
впливу затримано поїзд №6314 на 18 хв. Випадок
розслідується

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Травмовано сторонню
особу. Затримка поїзда
склала 16 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Постраждалі відсутні.
Затримок похздів немає

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
затримано

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Інцидент

21.06.2020
04.25

6

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
перегін Чорноліська –
Цибулеве

Регіональна філія
«Південно-західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Борщагівка – Почайна
21.06.2020
Регіональна філія
17.42
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
одноколійний перегін
колійний пост 1090 км
– Кавуни.
21.06.2020
11.10

7

8

21.06.2020
18.52

9

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

Поїзд №1503 (ВЛ80Т №1076 ТЧ-7 Знам’янка, 4953 т, 212
осей) зупинився на 279 км ПК9 за показанням пристрою
КТСМ «Тривога 2» у 37 рух. од., 1 вісь, права сторона.
Після огляду локомотивною бригадою, відправився поїзд
о 04.38 на ст. Цибулеве для огляду працівниками ВЧД,
прибув о 05.06. Оглядом працівниками ВЧД виявлено
зміщення буксового вузла відносно осі та заявлено
відчеплення вагона. О 07.44 вагон відчеплено. Після
зміни локомотивної бригади на, відправився поїзд №1503
о 10.05.
Поїзд №4482 (резервний локомотив ВЛ80К №097 ТЧ-3
Козятин, ТЧ-7 Коростень) на 8 км ПК2 парної колії
смертельно травмував стороннього чоловіка.
Поїзд №6333 Знам’янка – Одеса (ЕР9п №361 РПЧ-9
Одеса-Застава І, РПЧМ Меднов РПД-7 Знам&apos;янка)
зупинився на 1094 км ПК6 через відсутність напруги в
контактній мережі. В той же час через відсутність
напруги в контактній мережі на двоколійному перегоні
Людмилівка – колійний пост 1090 км зупинились поїзди:
№1611, №1609, №2744. Подано напругу в контактну
мережу: о 18.02 на перегін колійний пост 1090 км –
Кавуни, о 19.08 на непарну колію перегону Людмилівка –
колійний пост 1090 км та о 19.13 на парну колію перегону
Людмилівка – колійний пост 1090 км.
Поїзд №2006 (ВЛ8 №943 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол,
ТЧ-3 Мелітополь, 1311 т, 228 осей) зупинився за
показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 1» у 53 рух. од.,
4 вісь, права сторона, вагон №53188967 (Україна) та у 57
рух. од., 1 вісь, права сторона, вагон №53196309
(Україна); «Тривога 0» у 36 рух. од., 4 вісь, права сторона,
вагон №56085871 (Україна) та у 37 рух. од., 4 вісь, права
сторона, вагон №55005979 (Україна). Оглядом ТЧМ в
вагонах зауважень не виявлено, о 19.07 поїзд відправився.
О 19.33 поїзд зупинився на ст. Запоріжжя І, за вимогою

Поїзд № 1503 затримано
на на 5 год. 37 хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Поїзд №4482 затримано
на 15 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримано поїзди:
№2013 на 3 год. 02 хв.,
№1609 на 3 год. 00 хв.,
№1605 на 2 год. 40 хв.,
№9507 на 2 год. 20 хв.,
№1611 на 2 год. 04 хв.,
№2744 на 2 год. 02 хв.,
№2776 на 1 год. 56 хв.,
№1144 на 1 год. 30 хв.,
№2762 на 1 год. 26 хв.,
№2760 на 1 год. 10 хв.,
№9510 на 1 год. 10 хв.,
№6333 на 20 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд № 2006 затримано
на на 3 год. 01 хв.

1-0-0 Інцидент
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Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Нижньодніпровськ –
Дніпро-Головний
(пост Амур).
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
ст. Седнівка

машиніста, для огляду вагонів та складання акту
працівниками ВЧД. Оглядом працівниками ВЧД нагрів не
підтверджено, зауважень не виявлено. О 21.24 поїзд
№2006 готовий до відправлення. Пропуск пасажирських
поїздів №38 та №12, відправився поїзд №2006 о 22.07.
Поїзд №3519 (ВЛ8 №1623 ТЧ-1 НижньодніпровськВузол, 3673 т, 184 осі) на 192 км ПК8 травмував
сторонню дівчину, віком приблизно 16-18 років.
Потерпілу госпіталізовано.

Поїзд
№6041
Долинська
–
Помічна
(ВЛ40у
№1459-1 ТЧ-2 Подільськ, 8 осей, 112 т) прибув із
запізненням на 6 хв. (графік 08.54-08.56). О 09.20
машиніст запросив допоміжний локомотив через
несправність електровозу Зі ст. Червоне Озеро надано
допоміжний локомотив ВЛ80с №1617 від поїзда №2614.
Регіональна філія
Поїзд №2312 (2ТЕ116 №1032 ТЧ-17 Волноваха, 4586 т,
«Донецька залізниця», 50/0 вагонів, вантаж – окатиші залізорудні, ст.
ДН-2 Лиман, перегін призначення – Маріуполь-Сортувальний) зупинився на
Комиш-Зоря (Придн. 338 км через загорання ведучої секції №1032А тепловозу..
зал.) – Блок-пост 346 Склад поїзда закріплено, секцію №1032А відчеплено та
км
відведено на безпечну відстань.
Регіональна філія
На регульованому переїзді 88 км ПК1 (без чергового), при
«Львівська
справно працюючій переїзній сигналізації, сталося
залізниця», ДН-5
зіткнення поїзда №8603 (дрезина ДГКу №4190, машиніст
Ужгород, перегін
Дудаш) з легковим автомобілем «Honda», водій якого
Буштина – Хуст
в’їхав у бік дрезини.
Філія «Пасажирська Під час руху на електровізку на місці пасажира, внаслідок
компанія», вагонне
погіршення стану здоров’я (запаморочення), випав з кари
депо ст. Київта отримав забійну рану голови слюсар-електрик
Пасажирський
Постраждалого доставлено каретою швидкої допомоги в
Київську обласну лікарню.
Регіональна філія
Під час огляду колії виявлено зсув ґрунту, дерев та
«Львівська
каміння на 68 км ПК2, 68 км ПК7 перегону Яремче –
залізниця», ДН-4
Микуличин та 74 км ПК10 перегону Микуличин –
Івано-Франківськ,
Ворохта. З 12.55 перегони закрито для руху усіх поїздів.

Травмовано сторонню
жінку. Поїзд №3519
затримано на 48 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Відправився поїзд
№6041 з допоміжним о
10.48 із затримкою на 1
год. 52 хв.

1-0-0 Інцидент

Пожежу ліквідовано
силами ДСНС о 16.35.
Затримки поїздів
уточнюються.

1-0-0 Інцидент
Пожежа

Потерпілих та вини філії
немає

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Травмовано працівника
УЗ

1-0-1 Інше
(Нещасний
випадок на
виробництві)

Затримок поїздів немає

1-0-0 Інше

ділянка Ворохта –
Яремче
23.06.2020
22:20
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24.06.2020
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17
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Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Червоне Озеро

Поїзд №1627 (ВЛ80т №1280 ТЧ-7 Знам’янка, 4936 т)
прибув на колію №5 для огляду локомотива. О 22.45 ТЧМ
надав вимогу на допоміжний через несправність
локомотива. Зі ст. Тимкове о 23.12 надано допоміжний
локомотив ВЛ80с №473. Відправився поїзд №1627 з
допоміжним в 00.34 із затримкою
Регіональна філія
На регульованому переїзді 1085 км + 901 м з черговим
«Південно-Західна
працівником сталося зіткнення поїзда №8606 (дрезина
залізниця», ДН-3
АДМ №068, приписки ЕЧ-3 Жмеринка) з приватним
Жмеринка, перегін
легковим автомобілем «ŠKODA», який при справно
Тюшки – Вінниця.
працюючій переїзній світловій і звуковій сигналізації та
закритих автоматичних шлагбаумах, виїхав на переїзд.
Внаслідок зіткнення водій автомобіля загинув.
Регіональна філія
Під час розпуску вагонів з сортувальної гірки на
«Одеська залізниця», службовому переході травмовано хлопчика, який
ДН-3 Знам’янка, ст.
переходив колії з велосипедом. з травматичною
Знам’янка.
ампутацією обох ніг госпіталізований в обласну дитячу
лікарню м. Кропивницький.
Регіональна філія
Під час слідування одиночного локомотива ЧМЕ3 №3603
«Донецька залізниця», (ТЧ-4 Покровськ) на 12 км сталося зіткнення з
ДН-2 Лиман, перегін автомобілем ВАЗ-2107, який знаходився біля залізничної
Новогродівка –
колії з порушенням габариту. Потерпілих не має
Пласти.
Регіональна філія
Поїзд №4809 (ЧМЕ3 №3386) зупинився на 57 км ПК2
«Південна залізниця», через знаходження на колії накладеного сторонніми
ДН-2 Харків, перегін особами шматка бетонної плити, без наїзду. О 20.57 з
Чугуїв –
участю працівників ПЧ плиту прибрано.
Коробочкине.
Регіональна філія
Поїзд №9540 (ВЛ82м №067) зупинився за показанням
«Південна залізниця», пристрою АСДКБ «Тривога-1» у 21 рух. од., 3 вісь, права
ДН-3 Суми, ст.
сторона, tбукс.+61ºС, tст.+46ºС, вагон №53253027 (Україна,
Люботин-Західний.
ДР 18.09.2019 ВЧД Коростень). Оглядом працівників
ВЧД виявлено нагрів букси, вагон відчеплено на ст.
Люботин

Затримка поїзда
на 02 год. 14 хв.

1-0-0 Інцидент

Водій легкового
автомобіля загинув.
Поїзд №3519 затримано
на 48 хв.

1-1-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Травмовано сторонню
особу. Затримок поїздів
не має.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримки поїздів немає.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд №4809 затримано
на 40 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №9540 затримано
на2 год. 27 хв.

1-0-0 Інцидент

24.06.2020
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Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Кропивницька.

Поїзд №9509 (ВЛ80С №2534 ТЧ-2 Подільськ, ТЧ-4
Помічна) після відправлення зупинився в парній
горловині станції через спрацювання вимикача ВА-1 Поїзд №9509 затримано
локомотива з вимогою допоміжного. Від поїзда №3101
на 4 год. 40 хв. По
надано локомотив ВЛ80Т №1858, поїзд осаджено на впливу затримано поїзд
колію №9. Після огляду ТЧМ повідомив, що слідувати з
№3101 на 6 годин.
поїздом не може. Відправився поїзд №9509 з допоміжним
із затримкою.
Регіональна філія
Поїзд №3804 (2ТЕ116 №816 ТЧ-5 Полтава, ТЧ-6
«Південна залізниця», Кременчук, 2560 т, 150 осей) на 283 км ПК5 травмував Травмовано стороннього
ДН-4 Полтава, перегін стороннього чоловіка Потерпілого госпіталізовано.
чоловіка Поїзд №3804
Мазурівка –
затримано на 40 хв
Кагамлицька
Регіональна філія
Поїзд №733 Покровськ – Київ (HCRS2 №006, УЗШК) на
«Придніпровська
колії №І застосував екстрене гальмування із зупинкою на
залізниця», ДН-1
100 км ПК9 для запобігання наїзду на сторонніх осіб
Дніпро, ст.
(Зайцева Н.В., 1987 р.н., без права керування
Потерпілих та
Вільногірськ
транспортним засобом, та пасажирка Філатова І.О., 1986
пошкодження поїзда
р.н.), які перетинали колію по пішохідному настилу на
немає. Поїзд №733
мотоциклі «SPARK SP150R-19», з наїздом на мотоцикл.
затримано на 06 хв
Сторонні особи побачивши наближення поїзду зіскочити
з мотоциклу та відійшли на безпечну відстань,
залишивши мотоцикл лежати на колії в негабариті.
Регіональна філія
Поїзд №3703 (ВЛ80с №643 ТЧ-2 Подільськ, ТЧ-1 Одеса,
«Одеська залізниця», 976 т, 168 осей) при швидкості руху 15 км/год зупинено із
Після прибуття поліції
ДН-1 Одеса, перегін застосуванням
службового
гальмування
для
сторонній чоловік втік,
Одеса-Порт –
попередження наїзду на стороннього чоловіка, який лежав
відправився поїзд №3703
колійний пост 1310 км на рейках на 1 км ПК5 зазначеного перегону, без наїзду
о 17.38 із затримкою на
(спроба самогубства). При спробі локомотивної бригади
52 хв
забрати людину з колії чоловік відбігав, та при відновлені
руху поїзда знову лягав на рейки..
Регіональна філія
Поїзд №8252 (колійна машина ВПР-02 №226,
«Придніпровська
структурного підрозділу «Іларіонівська колійна машинна
Поїзд №8252 затримано
залізниця», ДН-1
станція» філії «Центр з будівництва та ремонту колії») на
на 29 хв. По впливу
Дніпро, перегін
208 км ПК2 застосував екстрене гальмування для
затримано поїзд №6408
Зустрічний – Дніпро- попередження наїзду на сторонню жінку, яка переходила
на 28 хв
Лоцманська
колію в неустановленому місці з дитиною в колясці, та
зачепилася коляскою за рейку, в наслідок чого не вспіла

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія
травмування

25.06.2020
19.0720.32
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Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Східна

витягнути коляску перед поїздом. Наїзд не попереджено,
збито коляску з дитиною, жінка не постраждала. Дитина
отримала забій голови, каретою швидкою допомоги
доставлено до КП «Дніпропетровська обласна дитяча
клінічна лікарня».
Поїзд №2778 (ВЛ80т №1289 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧ-4
Помічна, 1302 т, 224 осі) зупинено на колії №ІІ для
огляду, через виявлення працівником ВОХР стороннього
чоловіка в хвостовій частині поїзда. При огляді поїзда
працівниками поліції та ВОХР у 46 за напрямком руху
вагоні №55074785 (Україна) виявлено стороннього
чоловіка Єрмоленко з ознаками наркотичного сп’яніння.
Чоловіка затримано працівниками поліції за підозрою на
спробу викрадення вантажу або пошкодження рухомого
складу

Затримка поїзда склала 1
год. 25 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

