Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 21.02.2020 по 28.02.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
13
1
52
Не з вини:
10
3
15
ВСЬОГО:
23
4
67
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
3
0
0
ВСЬОГО:
4
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
1
0
0
ВСЬОГО:
2
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
14
6
7
- наїзди на
13
6
7
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
6
0
0
ВСЬОГО:
20
6
7
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
8
0
0

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

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій
На вул.
Привокзальній,
у м. Вінниця

1

2

20.02.2020
18:30

21.02.2020
07:32

3

21.02.2020
21:07

4

22.02.2020
15:25

На 1 км,
автодороги Н-27
«ЧернігівГрем’яч, поблизу
с. Новоселівка,
Чернігівського
району,
Чернігівської обл.
На вул. Богдана
Хмельницького у
м. Кременчук,
Полтавської обл.
На вул. Гордіюк,
у м. Луцьку,
Волинської обл.

1

0

1

2

0

0

11

0

1

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля DACIA-Sandero не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, уникаючи зіткнення
з т/з що зупинився попереду пропускаючи пішоходів,
виїхав на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення з
автобусом Богдан-А091, 2003 р.в., водій якого здійснював
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом №20А
«Тяжилів (вул. Лугова) – вул. Зулінського», після чого
легковий автомобіль продовжив некерований рух та
здійснив наїзд на припаркований біля узбіччя вантажний
автомобіль MAN-8163 – неліцензований

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

4 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-4 Не з вини

Водій легкового автомобіля VOLKSWAGEN-PASSAT не
впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де
Водій легкового
допустив зіткненням з автобусом ПАЗ-32054, 2006 р.в.,
автомобіля від
водій якого здійснював перевезення 3 пасажирів за отриманих травм загинув
приміським внутрішньообласним маршрутом Чернігів –
на місці пригоди
Гусавка
Водій автобуса БАЗ-А081.10, 2013 р.в., здійснюючи
перевезення 25 пасажирів за міжміським маршрутом
Світловодськ – Кременчук, внаслідок проколу шини не
впорався з керуванням та допустив з’їзд у лівий по ходу
руху кювет
Водій
автобуса
БОГДАН-А09202,
2007
р.в,
здійснюючи перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 11 застосував екстрене гальмування, у наслідок чого в

1-1-0 Не з вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

5

22.02.2020
18:27

6

22.02.2020
19:04

7

22.02.2020
16:17

8

23.02.2020
07:20

9

23.02.2020
16:55

10

24.02.2020
06:40

салоні транспортного засобу відбулось падіння пасажира
На 115 км
Водій вантажного автомобіля DAF XF 95.480, 2005 р.в.,
автодороги М-14 (який попередньо перебував в стані алкогольного
Одесасп’яніння) не врахував дорожньої обстановки, не обрав
Мелітопільбезпечної швидкості руху та здійснив виїзд на зустрічну
Новоазовськ,
смугу де допустив лобове зіткнення з автобусом РУТА-23,
Миколаївської
2012 р.в., р/н ВЕ8551АА, що належить ТОВ Фірма
обл.
«Приватавтолюкс» (Миколаївська обл.), має ліцензію серії
АВ № 616646, термін дії необмежений, водій якого
здійснював перевезення 11 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом № 158 «Ц. Ринок –
Маловарварівка»
На вул.
Водій легкового автомобіля БMВ-316 недотримався
Орєшкова, смт.
безпечної швидкості руху допустив зіткнення з автобусом
Васищеве,
БАЗ-A079.14, 2011 р.в., водій якого рухався без пасажирів
Харківський р-н, за приміським внутрішньообласним маршрутом № 1198
Харківська обл.
Харків – Васищеве.
У с. Забуччя, АЗС Водій легкового автомобіля Мазда-3 не надав переваги у
«КЛО», Києворусі та допустив зіткнення з автобусом Богдан-А09201
Святошинського 2006 р.в, водій якого рухався по головній дорозі та
р-ну,
здійснював перевезення пасажирів за приміським
Київської обл.
внутрішньообласним маршрутом № 770 «АС «Дачна» Київ
– с. Михайлівська-Рубежівка»
На 192 км,
Водій автобуса MERCEDES-BENZ SPRINTER, 2000 р.в.,
автодороги М-06 здійснюючи нерегулярні перевезення 17 пасажирів за
Київ-Чоп,
міжобласним маршрутом «Львів - Київ», не дотримався
Житомирська обл. безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автобусом
VOLKSWAGEN LT 35, водій якого здійснював
перевезення
2
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним маршрутом «Тетерівка-Житомир»
На вул.
Водій легкового автомобіля TOYOTA-LAND-CRAUISER
Курнатовського, не врахував дорожніх обставин, допустив зіткнення з
у м. Києві
автобусом БОГДАН-А09202, 2007 р.в., водій якого
здійснював перевезення пасажирів міським маршрутом №
242
На 15 км
Водій вантажного автомобіля Volvo-FY480 недотримався
автодороги Н-09 безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
Мукачево – Івано- автобусом БАЗ-А079.23, 2007 р.в., водій якого здійснював

Водії автобуса та
вантажного автомобіля,
11 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-13 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

2 пасажири автобуса
MERCEDES-BENZ
SPRINTER та 1 пасажир
автобуса
VOLKSWAGEN LT 35
отримали травми

1-0-3 З вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Не з вини

11

24.02.2020
09:00

12

24.02.2020
00:10

13

24.02.2020
08:25

14

24.02.2020
11:10

15

24.02.2020
12:10

16

24.02.2020
07:20

17

24.02.2020

Франківськ –
Рогатин – Бібірка
– Львів,
Закарпатської
обл.
На проспекті
Богоявленськом
у м. Миколаєві
На проспекті
Хіміків,
у м. Черкасах
На перехресті
вулиць
Харківської та
СКД,
у м. Сумах
На 283 км,
автодороги Н-07,
Київ – Суми –
Юнаківка,
Сумської обл.
На 156 км,
автодороги М-21
Виступовичі –
МогилівПодільський
у с. Андріївка,
Житомирської
обл.
На 209 км,
автодороги Н-07
Київ – Суми –
Юнаківка,
Сумської обл.
На перехресті

перевезення пасажирів за
Мукачево – Івано-Франківськ

міжобласним

маршрутом

Водій автобуса Neoplan-N2216, 2014 р.в., рухаючись без
пасажирів за маршрутом Херсон – Київ не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц313Д, 2000 р.в., водій якого здійснював перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 2
Водій службового автобуса Богдан-А091, 2003 р.в.,
рухаючись без пасажирів здійснив наїзд на пішохода який
раптово вийшов на проїжджу частину дороги у
невстановленому для цього місці
Водій автобуса Рута-25-СПГ, 2011 р.в., здійснюючи
перевезення 19 пасажирів за міським маршрутом № 52 не
впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини
дороги, де допустив наїзд на огородження підземного
пішохідного переходу
Водій автобуса Рута-17СПВ, 2006 р.в., здійснюючи
перевезення 10 пасажирів за міжміським маршрутом Суми
– Ромни, не впорався з керуванням виїхав за межі
проїжджої частини дороги та з’їхав у кювет де допустив
перекидання транспортного засобу на правий бік
В автобусі БАЗ-А079.13, 2012 р.в., водій якого здійснював
перевезення 12 пасажирів за внутрішньообласним
маршрутом Житомир – Іршанськ через технічну
несправність відбувся відрив колеса, яке потрапило в
вантажний автомобіль Hyundai-HD-65, який рухався у
попутному напрямку
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-313Д,
2002
р.в.,
рухаючись без пасажирів за для власних потреб не
впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини
дороги з’їхав у кювет, де допустив перекидання
транспортного засобу на правий бік
Водій автобуса Рута-20, 2007 р.в., здійснюючи перевезення

6 пасажирів автобуса
Мерседес отримали
травми

1-0-6 З вини

Пішохід від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

8 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-8 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1 пасажир автобуса від

1-1-5 З вини

15:40

18

24.02.2020
15:20

19

24.02.2020
13:15

20

24.02.2020
14:00

21

24.02.2020
16:55

22

25.02.2020
16:00

23

25.02.2020
16:07

24

26.02.2020

проспекту
Центрального та
вулиці
Московської,
у м. Миколаєві

пасажирів за міським маршрутом № 89, виїжджав з отриманих травм загинув
другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив
на місці пригоди, водії
зіткнення з легковим автомобілем Range-Rover. У наслідок
обох транспортних
зіткнення автобус перекинувся на правий бік
засобів та 3 пасажири
автобуса отримали
травми
На вулиці 15
Водій легкового автомобіля Infiniti недотримався
квітня,
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
у м. Тернополі
автобусом Сетра-215, 1991 р.в., водій якого здійснював
Постраждалі відсутні
перевезення 32 пасажирів за регулярним маршрутом
Запоріжжя – Слупськ
На бульварі
Водій автобуса ПАЗ-32054, 2003 р.в., здійснюючи
Шевченка
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 25 уникав
2 пасажири автобуса
у м. Черкасах
зіткнення з вантажним автомобілем ГАЗель та здійснив
отримали травми
екстрене гальмування в наслідок чого відбулося падіння 2
пасажирів
На перехресті
Водій легкового автомобіля Hyundai-Accent не надав
Гуківський в’їзд переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом І-Ванта Полтавське
А07А-22, 2008 р.в., водій якого здійснював перевезення 15
Постраждалі відсутні
шосе,
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
у м. Харкові
№ 1176
На Бориспільської Водій автобуса Рута-41, 2015 р.в., здійснюючи перевезення
Водій та 9 пасажирів
площі,
пасажирів за регулярним маршрутом № 474 недотримався
автобуса отримали
у м. Києві
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення
травми
з вантажним автомобілем МАЗ
На 19 км,
Під час здійснення перевезень пасажирів за міжнародним
автодороги М-06 маршрутом Київ - Росток (Німеччина), автобусом VDL«Київ – Чоп»,
BUS-NL, країна реєстрації Німеччина, відбулося загорання
Постраждалі відсутні
Київська обл.
автобуса. Силами водіїв та працівників поліції загорання
вдалось локалізувати за допомогою вогнегасників
На М-06 Київ Водій вантажного автомобіля DAF- FT-XF-105.460, 2011
Чоп, у с. Чишки, р.в., недотримався безпечної дистанції та швидкості руху
Водій легкового
Пустомитівського та допустив попутне зіткнення з легковими автомобілем автомобіля RENAULTрайону,
RENAULT-LOGAN,
FIAT-DUCATOO,
FORD-KUGA,
LOGAN та 2 його
Львівської обл.
VOLKSWAGEN-SHARAN та автобусом БАЗ-А079.24, 2008
пасажири отримали
р.в., водій якого здійснював перевезення пасажирів за
травми
міжобласним маршрутом Луцьк – Личани
На 3 км + 100 м, Водій легкового автомобіля VOLKSWAGEN-JETTA не
Водій легкового

1-0-0 Не з вини

1-0-2 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-10 З вини

1-0-0 НП
нерезидент
(самозагоряння)

1-0-3 З вини

1-1-6 Не звини

автодороги М-06
Київ – Чоп,
Львівська обл.

впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху,
де допустив лобове зіткнення з автобусом БАЗ-А079.14,
2006 р.в., водій якого здійснював перевезення пасажирів за
регулярним внутрішньообласним маршрутом №180 "Львів
- Дубляни"

26.02.2020
06:20

На вул.
Млинівська,
м. Рівне

Зі стоянки ОПС було викрадено транспортний засіб марки
БОГДАН А069, 26.02.2020 о 06 год. 26 хв. даний
транспртний засіб працівниками НП України було
виявлено за адресою м. Рівне вул. Соборна192

21.02.2020
08:40

На вул.
Кооперативної
у м. Сумах

19:30

25

1

2

3

4

1

24.02.2020
07:25

На перехресті
вулиць
Барекадної та
Холодногірської,
у м. Харкові
На вул.
Новозаводській,
у м. Миколаєві

Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса ЮМЗ-Т2, 2007 р.в., здійснюючи
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 10,
недотримався безпечної дистанції та швидкості руху,
допустив зіткнення з легковим автомобілем ЗАЗ-Віда
Водій легкового автомобіля Hyundai-Accent не надав
переваги у русі та допустив зіткнення з тролейбусом ЛАЗЕ183А1, водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів
за міським маршрутом № 27

Водій автобуса Рута-20 неліцензований рухаючись заднім
25.02.2020
ходом перебуваючи на міському маршруті № 21, допустив
06:30
наїзд на стоячий тролейбус ЛАЗ-Е183, який знаходився на
міському маршруті № 9
На перехресті
Водій легкового автомобіля PEUGEOT-208 не надав
вулиць Салтівське переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм TАТРAшосе та
T6Б5,
інвентарний
№
4552,
що
належить
25.02.2020
ГвардійцівКП «САЛТІВСЬКЕ ТРАМВАЙНЕ ДЕПО» (Харківська
18:30
Широнінців,
обл.), водій якого здійснював перевезення 100 пасажирів за
у м. Харкові
міським маршрутом № 8 «602-й мікрорайон –
вул. Одеська»

21.02.2020
11:32

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1

автомобіля
від отриманих травм
загинув на місці
пригоди, а 2 його
пасажири та водій і 3
пасажири автобуса
отримали травми
Постраждалі відсутні

1-0-0 НП
Втручання в
діяльність

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 Не з вини

Залізничний транспорт
Поїзд №3502 (ЧМЕ3 №1309 ТЧ-1 Львів) на 19 км ПК2
смертельно травмував сторонню жінку
Затримки поїздів не було

1-1-0 Аварія
(Смертельне
травмування)

2

Львів, перегін
Сихів – Давидів
21.02.2020 Регіональна філія
16:20
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-4
Коростень перегін
Пост
Жлобинський –
Майдан-Вила
21.02.2020
19:43

3

21.02.2020
21:32
4

21.02.2020
23:00
5

22.02.2020
14:41
6

7

22.02.2020
22:03

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Новогродівка –
Блок-пост Росія
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Глобине
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, перегін
Обхідна – Балта
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-3
Жмеринка ст.
Деражня
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна

Поїзд №6504 Шепетівка – Коростень (ЕР9М №558)
зупинився на 389 км ПК9 через відсутність напруги в
Після відчеплення
контактній мережі та негабарит контактного проводу. локомотива, відправився
Оглядом працівниками ЕЧК виявлено обрив несучого поїзд №6504 самостійно
тросу (мідь) в проміжках опор №394-396 парної колії о 18.42 із затримкою на 2
перегону. Після відновлення габариту контактної мережі
год. 24 хв. По впливу
працівниками ЕЧК-12 та ЕЧК-45, поїзд №6504 маневровим затримано поїзд №749 на
локомотивом ЧМЕ3 №4212 виведено на ст. Майдан-Вила о
16 хв.
18.32
Поїзд №8612 (ЧМЕ3 №3602) на 7 км травмував
стороннього чоловіка віком близько 70 років (ампутовано
праву стопу)
Затримки поїздів не було

Поїзд №6687 Кременчук – Ромодан (ДР1А №296/263)
смертельно травмував сторонню дівчину

Під час виконання робіт з ремонту переїзду 14 км
допущено перетримку «вікна» (керівник робіт ПЧГ-3)

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд затримано на 00
год. 27 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримано поїзди: №120
на 1 год. 06 хв., №2437
на 1 год. 49 хв., №2456
на 1 год. 40 хв.

1-0-0 Інше
(перетримання
робочого вікна)

Поїзд №2749 (ВЛ80Т №1403) зупинився за показанням
пристрою КТСМ «Тривога 1» у 52 рух. од., 1 вісь, ліва
сторона вагон №67374645 (Україна). Огляд ТЧМ –
Поїзд №2749
технічний нагрів. Відправився поїзд о 15.24 із затримкою відправився із загальною
на 59 хв. О 16.14 зупинився на ст. Богданівці за показанням затримкою на 02 год. 47
КТСМ «Тривога 1» той самий вагон. Оглядом ТЧМ
хв.
заявлено відчеплення вагону. О 18.02 після відчеплення
вагона, поїзд №2749 відправився
Поїзд №2946 (ВЛ80к №122 ТЧ-3 Козятин ТЧ-1 Львів) на 31 Поїзд №2946 затримано
км ПК10 травмував сторонню жінку
на 1 год. 46 хв. По
впливу затримано

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Михайленки –
Бердичів
23.02.2020
16:37
8

23.02.2020
21:35
9

24.02.2020
02:42
10

23.01.2020
12:00
11

24.02.2020
05:55
12

13

24.02.2020
04:00

Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Київ-Волинський
– Вишневе.
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Слов’янськ –
Шидловська.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Кудашівка
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
перегін
Христинівка –
Розкошівка
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Заворичі
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1

поїзди: №9302 на 1 год.
33 хв., №6260 на 1 год.
24 хв., №3156 на 1 год.
22 хв., №2814 на 30 хв.
Обставини з’ясовуються
Поїзд №2247 (ВЛ80К №127) зупинився на 3 км ПК1 через
накладання, невідомими особами, стороннього предмету
(дерев’яна шпала) на колію, з наїздом

Затримка поїзда №2247
склала 8 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїзда № 6080
склала 00 год. 46 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

По впливу затримано
поїзди: №2302 на 58 хв.,
№1916 на 48 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїзда №4831
склала 01 год. 25 хв.

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

Після відправлення електропоїзда №6907 Ніжин – Київ
(ЕР9м №538) на першій колії, пасажири виявили
травмованого стороннього чоловіка

Затримки поїздів немає

1-0-1 Аварія
(травмування)

Через погіршення погодних умов (сильний вітер) відсутнє
живлення основного та резервного фідерів, закрита дія АБ.
Ст. Ходорів – відсутня напруга в контактній мережі.

По впливу затримано
поїзди: №49 на 1 год. 46
хв., №602 на 1 год. 41

1-0-0 Інше
(погодні умови)

Поїзд №6080 Слов’янськ – Бантишеве (ЕР2Т №7141,
РПЧМ-3 Александров) при відправленні з зупиночного
пункту «Прилужний 3» на 1027 км ПК3-4 травмував
стороннього чоловіка. О 22.10 потерпілого з травматичною
ампутацією
ноги
каретою
швидкої
допомоги
госпіталізовано до місцевої лікарні.
Після прослідування поїзда №2304 (ВЛ8 №528) стрілочний
перевод №2 втратив контроль положення. О 03.50 оглядом
ШН Тітов виявлено, що сторонніми особами пошкоджено
монтаж від електропривода до стрілочної коробки стрілки
№2
На регульованому переїзді 118 км (без чергового
працівника) при справно працюючій переїзній сигналізації,
сталося зіткнення поїзда №4831 (ЧМЕ3 №2771 ТЧ-6), при
швидкості руху 23 км/год, з мотоциклом «Honda»

Львів, дільниці:
Львів –
Сапіжанка,
Оброшин –
Щирець
24.02.2020
07:18
14

24.02.2020
11:30
15

24.02.2020
14:22
16

24.02.2020
15:30
17

25.02.2020
02:25
18

19

25.02.2020

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг,
перегін
Милорадівка –
Потоцьке
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, ст.
Тернопіль
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Бровари – Бобрик
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Попільня –
Кожанка
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст.
Рудниця
Регіональна філія

Перегін Любінь Великий – Комарно – відсутність двох хв., №81 на 1 год. 19 хв.,
фідерів через падіння дерева на 1507 км. Перегони:
№29 на 1 год. 19 хв.,
Яблонка – Соколики – Сянки – відсутність двох фідерів,
№141 на 1 год. 04 хв.,
закрита дія АБ.
№13 на 39 хв., №17 на 29
хв., №203 на 17 хв. №755
на 15 хв. №744 на 8 хв
Поїзд №2309 (ВЛ8 №1269 ТЧ-2 Кривий Ріг) зупинився на Поїзд № 2309 затримано
45 км через несправність локомотива з вимогою
на 02 год. 47 хв. По
допоміжного. Надано локомотив ВЛ11 №468, поїзд
впливу затримано
відправлено із затримкою
поїзди: №6538 на 1 год.
22 хв., №6011 на 41 хв.,
№2809 на 2 год. 23 хв.,
№2807 на 1 год. 52 хв
Під час розпуску маневрового складу, із сортувальної гірки
на колії №24, отримав травму ноги рухомим складом
складач поїздів
Затримки поїздів не було
Поїзд №778 Київ – Шостка (ЧС4 №049) на 824 км
смертельно травмував стороннього чоловіка

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримано поїзди: №778
на 23 хв., №6916 на 00
год. 15 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд затримано на 00
год. 15 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №4904 (ВЛ80 №1177) зупинився на 953 км ПК1
через знаходження на колії частин тіла людини

Поїзд №2950 (ВЛ80с №646 ТЧ-2 Подільськ) зупинився на
Поїзд стягнуто на колію
1239 км ПК5, через відключення головних вимикачів в
№4 ст. Рудниця.
обох секціях електровоза, з вимогою допоміжного. О 02.53
Затримка поїзда №2950
допомогу надано локомотивом ЧМЕ3 №1632 ТЧ-6
складає більше 02 год. 00
Христинівка зі ст. Крижопіль, поїзд стягнуто на колію №4
хв.
ст. Рудниця
Поїзд №1751 (ВЛ80т №1077 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧМ-4 Поїзд затримано більше

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

03:20

25.02.2020
17:28
20

25.02.2020
17:32
21

25.02.2020
20:34
22

26.02.2020
13:45
23

26.02.2020
17:32
24

25

27.02.2020
06:55

«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст.
Колосівка
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст.
ХарківПасажирський
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївДеміївський
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Шостаківка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Марганець

регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-2
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1

Трибой) зупинився на 1193 км ПК8, через знаходження на
колії смертельно травмованого стороннього чоловіка
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 18.15 роботу
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено
Поїзд №739/740 Київ – Кривий Ріг (ЧС4 №036 ТЧ-1 Київ) в
межах зупиночної платформи «Видубичі-Трипільське»
травмував стороннього чоловіка

Поїзд №1253 (ВЛ80т №1299 ТЧ-7) зупинився за
показанням пристрою КТСМ «Тривога-1» у 2 рух. од.,
Оглядом ТЧМ виявлено понаднормовий нагрів 1 колісної
пари, далі слідувати не може.

01 год. 00 хв.

(смертельне
травмування)

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №739/740
затримано на 57 хв. По
впливу затримано
поїзди: №733/734 на 55
хв, №789/790 на 53 хв,
№6705 на 45 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримка руху поїзда
більше 02 год. 00 хв.

1-0-0 Інцидент

При виконані маневрової роботи локомотивом ТЕМ-2
№2842 (машиніст Кирса), на стрілочному переводі №26 ст.
Грушівська АТ «Марганецький ГЗК» допущено сходження
з рейок 4 коліс з лівої сторони за напрямком руху вагона
Затримки поїздів не було
№67396309 (Україна, вантаж – брикет залізорудний) через
розширення колії. Вагон встановлений на рейки силами
працівників під’їзної колії. Вини працівників регіональної
філії «Придніпровська залізниця» немає
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі
Південного
вокзалу.
Пасажирів
та
працівників
евакуйовано.
Затримки поїздів не було

При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№7430 з осадження групи із 19 вагонів, вагонами вперед, Затримки поїздів не було
на колії №25 травмовано складача поїздів Потерпілого з

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-1 Аварія
(травмування)

Львів, ст. Львів
27.02.2020
09:11

26

Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Калинівка
27.02.2020 Регіональна філія
19:30
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Полтава-Південна
– Кривохатки
27.02.2020 Регіональна філія
19:30
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Полтава-Південна
– Кривохатки
27.02.2020 Регіональна філія
21:20
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
Струмківка –
блок-пост 263 км
27.02.2020
12:56

27

28

29

30

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Роздори –
Письменна

травматичною ампутацією правої ноги, нижче коліна,
госпіталізовано у лікарню м. Львів
Поїзд №2708 (ВЛ8 №411 ТЧ-1 Лиман) зупинився на 269 км
ПК7 за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога-2» у 29
рух. од., 3 вісь, права сторона, вагон №55332811 (Україна).
Оглядом ТЧМ встановлено нагрів букси. Поїзд відправився
з вимогою огляду вагона працівниками ВЧД на ст.
Загальна затримка поїзда
Письменна. О 10.35 поїзд прибув на станцію, оглядом
№2708 склала 02 год. 26
працівників ВЧД встановлено робочий нагрів. Поїзд №2708
хв.
відправився із загальною затримкою на 1 год. 51 хв. О
12.20 поїзд №2708 зупинився у вхідного сигналу ст.
Чаплине (305 км ПК8) за показанням пристрою АСДК-Б
«Тривога-2» той самий вагон – нагрів букси. О 12.41
відправився та о 13.00 прибув на ст. Чаплине.
Поїзд №1901 (ВЛ80т №1321 ТЧ-4 Жмеринка) смертельно
травмував стороннього чоловіка (на вигляд 50 років)
Затримка поїзда склала
00 год. 11 хв.

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(Смертельне
травмування)

Поїзд №711 Костянтинівка – Київ (HRCS2 №005, УЗШКМ)
на 334 км ПК3 застосував екстрене гальмування, для
попередження наїзду на металеві фрагменти профільного
паркану, накладенні на колію сторонніми особами, з
наїздом

Затримка поїзда склала
00 год. 05 хв.
Пошкоджень складу
поїзда немає.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №711 Костянтинівка – Київ (HRCS2 №005, УЗШКМ)
на 334 км ПК3 застосував екстрене гальмування, для
попередження наїзду на металеві фрагменти профільного
паркану, накладенні на колію сторонніми особами, з
наїздом

Затримка поїзда склала
00 год. 05 хв.
Пошкоджень складу
поїзда немає.

1-0-0 Втручання в
діяльність

По впливу затримано
поїзди: №830 на 30 хв.,
№29 на 13 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

На пульт-табло ДСП сигнальні установки №3 та №5
сигналізують хибну зайнятість. Причина: сторонніми
особами розукомплектовано релейну шафу с.у. №3 та
викрадено 16 приладів СЦБ

28.02.2020
00:04
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На пульт-табло ДСП ст. Зайцеве та на виносному пульттабло ЧДК сигнальні установки №14, №16 сигналізують
хибну зайнятість, переїзд 1008 км +432м сигналізує
несправність. Причина: сторонніми особами на с.у. №14
разобладнано дросель-трансформатори ДТ-0,2-1000, ДТ0,6-1000, викрадено дві основні та дві додаткові обмотки.
Надана телеграма №1426а від 28.02.2020 за підписом ДН-1
Борецький на «вікно» з 04.00 для виконання
відновлювальних робіт

По впливу затримано
поїзди: №2202 на 48 хв.,
№4404 на 40 хв., №100
на 20 хв., №4402 на 18
хв., №78 на 16 хв.,
№4204 на 9 хв., №2901
на 6 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

