Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 21.08.2020 по 28.08.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
6
2
6
Не з вини:
4
2
0
ВСЬОГО:
10
4
6
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
0
5
Інше
2
0
2
ВСЬОГО:
3
0
7
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
- наїзди на
сторонніх осіб
- пожежі
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

0
14

0
5

0
5

10

5

5

0

0

0

4

0

0

6
0
0
20
5
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

1

20.08.2020
14:45

На 374 км
автодороги М-06
Київ – Чоп,
Рівненської області

2

20.08.2020
14:30

На проспекті
Свободи,
у м. Києві

3

21.08.2020
13:40

На вул. Ярослава
Мудрого,
у м. Бровари

4

21.08.2020
16:35

На 27 км.
Автодороги М-06
«Київ-Чоп»,
Київської обл.

5

22.08.2020
07:30

По вул. Шевченка, в
с. Оринин

13

0

1

1

0

0

2

0

2

16

0

3

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля FORD-ORION не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом VAN-HOOL-ALTANO-TD921, водій
Постраждалі відсутні
якого здійснював перевезення 20 пасажирів за регулярним
міжнародним маршрутом Харків-Чеське Будейовіце
Водій автобуса Богдан-А092, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 587, під час
висадка/посадки пасажирів на зупинці громадського Пасажир отримав травми
транспорту зачинив дверці та зжав руку пасажиру, після
чого пасажир не втримав рівновагу та впав
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
2 пасажири автобуса
№ 366 Київ - Світильня не дотримався безпечної дистанції
БАЗ та 3 пасажири
та швидкості руху, допустив попутне зіткнення з автобусом
АТАМАН-А-092Н6
марки ATAMAN-А-092Н6, водій якого здійснював
отримали травми
перевезення пасажирів за приміським внутрішньообласним
маршрутом № 327 Київ - Бровари
Водій вантажного автомобіля ISUZU, з причіпом ЛЕВ,
здійснюючи маневр розвороту не дав переваги у русі водію
Водій легкового
легкового автомобіля VOLKSWAGEN-PASSAT, останній
автомобіля від
уникаючи зіткнення, виїхав на смугу зустрічного руху, де отриманих травм загинув
здійснив бокове зіткнення з автобусом ЛАЗ-5208-NL, водій
на місці пригоди
якого рухався без пасажирів не за маршрутом
Водій автобуса ПАЗ-32054-07, здійснюючи перевезення Пішохід від отриманих
пасажирів за регулярним маршрутом Кам'янецьтравм загинув на місці

Попередня
причина пригоди

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-5 З вини

1-1-0 Не з вини

1-1-0 З вини

Кам'янецьПодільського р-ну.
Хмельницької обл.

6

23.08.2020
21:10

7

24.08.2020
12:45

8

24.08.2020
12:16

9

24.08.2020

10

25.08.2020
09:30

11

25.08.2020
13:45

12

27.08.2020
11:30

13

27.08.2020
19:30

Подільський-Оринин та рухаючись заднім ходом здійснив
наїзд на пішохода

Водій автобуса І-Ван-А07А1, здійснюючи перевезення 5
На вулиці
пасажирів за регулярним внутрішньообласним маршрутом
Харківської,
Суми – Бездрик здійснив наїзд на пішохода, який раптово
у м. Сумах
вийшов на проїжджу частину дороги у невстановленому
для цього місці
На вулиць
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення 4
Салтівського шосе та пасажирів за міським маршрутом № 211, не надав переваги
Академіка Павлова, у русі та допустив дотичне зіткнення з легковим
у м. Харкові
автомобілем Volkswagen-Golf
Водій автобуса БАЗ-А079.20, здійснюючи перевезення
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом смт.
У смт.
Володимирець – АС Рівне, не врахував дорожні обставини,
Володимирець,
швидкості руху та допустив наїзд на мопед, водій якого
Рівненської обл.
рухався попереду та здійснював маневр перестроювання з
правої у ліву смугу руху
У м. Золотоноша,
На території ПрАТ «Золотоніське АТП-17112», здійснено
Черкаської обл.
підпал 13 автобусів ПАЗ-32054.
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21154 проїхав перехрестя
На перехресті вул.
на заборонений сигнал світлофора та допустив зіткнення з
СКД та вул.
автобусом РУТА-25СПГ, водій якого здійснював
Харківська,
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 4
у м. Сумах
«Аеропорт – Хіммістечко»
Водій
легкового
автомобіля
PEUGEOT-BOXER
На 683 км + 380 м.
(неліцензований) невпорався із керуванням, виїхав на
а/д М-06 Київ - Чоп,
смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним
Львівської обл.
автомобілем VOLVO-FH4XT, р/н АО9500АМ
Водій автобуса РУТА-25СПГ, здійснюючи перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 18 «Веретенівка - вул.
На Покровській
Героїв Крут», не дотримався безпечної дистанції та
площі,
швидкості руху, допустив попутне зіткнення з легковим
у м. Сумах
автомобілем DACIA-Logan, який після удару продовжив
некерований рух і зіткнувся з легковим автомобілем
MITSUBISHI-Outlander
На 461 км а/д М-03 Під час руху невідомими особами, які їхали на декількох
Київ - Харків –
легкових автомобілях, з вогнепальної та травматичної зброї

події

Пішохід від отриманих
травм помер у лікарні

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій мопеда від
отриманих травм помер
у реанімаційному
відділенні
Володимирецької ЦРЛ

1-1-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Загоряння

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій та 4 пасажири
легкового автомобіля
отримали травми

1-0-5
Неліцензований

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

2 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-2 Втручання в
діяльність

Довжанський,
Харківської обл.

1

26.08.2020
10:30

2

26.08.2020
16:15

3

26.08.2020
21:45

1

20.08.2020
15:31

20.08.2020
17:30
2

3

20.08.2020
19:27

був пошкоджений автобус Mercedes-Benz Sprinter, водій
якого здійснював нерегулярні перевезення 20 пасажирів.
Після зупинення автобуса через прострілені колеса та
неможливість продовжити рух, невстановлені особи скоїли
постріли з вогнепальної зброї в бік пасажирів, камінням та
битами розбили майже всі вікна, після чого кинули в салон
автобуса димові шашки
Міський електричний транспорт
Водій легкового автомобіля MAZDA-CX-5 внаслідок
На пр-ті.
порушення правил проїзду перехресть, скоїв зіткнення з
Московському,
трамваєм TАТРA-T3, водій якого здійснював перевезення
у м. Харкові
25 пасажирів за міським маршрутом № 8 «РК «602-й
мікрорайон» – РК «вул. Одеська».
Водій легкового автомобіля BМW-М1, виїжджаючи на
дорогу з прилеглої території (автомийки), внаслідок
По вул. Шевченка,
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
у м. Харкові
трамваєм TАТРA-T6Б5, водій якого рухався без пасажирів
за маршрутом № 27 «РК «Салтівське» – РК «Новожанове»
Водій
тролейбуса
ЗіУ-682Г-016.02,
здійснюючи
На просп. Героїв
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 19 «РК
Сталінграда,
«602-й мікрорайон» – РК «вул. Одеська», внаслідок
у м. Харків
порушення правил проїзду перехресть скоїв зіткнення з
вантажним автомобілем FIAT-Ducato
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Під час руху маневровим порядком, після проходження
«Одеська залізниця», технічного обслуговування в ТЧ-7 Знам’янка, дрезиною
ДН-3 Знам’янка, ст. АДМ №046 (ЕЧ-3 Знам’янка) допущено проїзд
Знам’янка
заборонного сигналу «М13».
Регіональна філія
При виконанні маневрової роботи на під’їзній
«Південно-Західна локомотивом вперед ТГМ23Б №483097 з групою 2
залізниця», ДН-1
порожніх вагонів на прямій ділянці колії, сталося
Київ, ст. Ірпінь
сходження першого за напрямком руху вагона №97236400
(Україна) – двома колісними парами першого візка та
першою колісною парою другого візка.
Регіональна філія
Поїзд №3504 (2ТЕ10м №2421 ТЧ-13 Чернівці) на 2 км ПК3
«Львівська
смертельно травмував стороннього чоловіка (віком
залізниця», ДН-2
приблизно 50 років), який кинувся під поїзд.
Тернопіль, перегін Локомотивною бригадою вищевказаного поїзда подавалися

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пошкоджень
інфраструктури та
затримок поїздів немає

1-0-0 Інцидент

Локомотив та під’їзна
колія на балансі
колієвласника

1-0-0 Аварія (схід
рухомого складу)

Після проведення
слідчих дій відправився
поїзд №3504 із
затримкою на 1 год. 59

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

20.08.2020
19:45
4

21.07.2020
09:05

Тернопіль –
Березовиця-Острів

звукові сигнали підвищеної гучності та було застосовано
екстрене гальмування, але наїзду уникнути не вдалося

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

Поїзд №4832 (локомотив резервом, ЧМЕ3 №1651 ТЧ-7
Синельникове І) на колії №IVАП біля маршрутного
світлофора «ЧМ4А» травмував стороннього чоловіка, який
стояв біля колії розмовляючи по телефону. Локомотивною
бригадою вищевказаного поїзда подавалися звукові
сигнали підвищеної гучності та було застосовано екстрене
гальмування, але наїзду уникнути не вдалося

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст. Батьово

При виконанні маневрової роботи локомотивом вперед
(ЧМЕ3 №1918), по витягуванню групи із 23 завантажених
вагонів з Пасажирського парку в напрямку Сортувального
парку, на дільниці між глухим пересіченням №5 та
стрілочним переводом №85 сталося сходження 5-ти вагонів
(9, 10, 11, 12 за напрямком руху – всіма колісними парами,
13 – першими двома колісними парами, вантаж – щебінь).
О 09.43 надано наказ на виїзд відновного поїзда ст.
Мукачево. Встановлено на рейки вагони: №56348857 о
12.30, №52228111 о 14.45, №56354905 о 17.30. Вагони
№52227543 та №52734795 встановлено на рейки о 21.00
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
евакуйовано. О 15.00 роботу вокзалів відновлено,
вибухових пристроїв не виявлено.

5

21.08.2020
13:39
6

21.08.2020
14:30
7

8

9

21.08.2020
14:45

21.08.2020
15:25

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Вінниця
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Львів
Регіональна філія
«Придніпровська

хв. По впливу затримано
поїзди: №3194 на 1 год.
53 хв., №6253 на 28 хв.
Потерпілого доставлено
до ЦРЛ м.
Новомосковськ, де після
надання йому медичної
допомоги, від
госпіталізації
відмовився. Затримок
поїздів немає.

1-0-1 Аварія
(тарвмування)

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Аварія (схід
рухомого складу)

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 16.10 роботу
вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не виявлено

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Без евакуації. Повідомлено: поліцію, ВОХР, ДСНС, СБУ. О

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Без евакуації. О 15.00 роботу вокзалу відновлено,
вибухових пристроїв не виявлено

10

21.08.2020
17:52

21.08.2020
15:50
11

21.08.2020
18:42
12

21.08.2020
21:16
13

21.07.2020
22:50

залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Дніпро
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Лосєве
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Покровськ
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст.
Свалява
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст. Сіверськ

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Кременчук

14

15

22.08.2020

Регіональна філія

15.50 роботу вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не
виявлено
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Без евакуації. О 18.01 роботу вокзалу відновлено,
Затримок руху поїздів
вибухових пристроїв не виявлено. Затримок руху поїздів
немає
немає
При виконанні стропильних робіт по вивантаженню рейки
з платформи, на подвір’ї СП «Покровська дистанція колії»
(ПЧ-8), ремонтник штучних споруд отримав травму лівої
Працівник залізниці
ступні внаслідок падіння рейки. О 15.55 заступник
отримав травми
дистанції на особистому транспорті доставив травмованого
в центральну міську лікарню м. Мирноград
При прибутті поїзда №82 Ужгород – Київ (ЧС2 №646) на
колію №II, під час руху біля платформи, другим з хвоста
Травмовано сторонню
поїзда вагоном №02/10281 травмований сторонній чоловік,
особу. Поїзд №82
унаслідок падіння на колію. Потерпілого з травматичною
затримано на 59 хв.
ампутацією кінцівки лівої ноги каретою швидкої допомоги
доставлено до лікарні
Поїзд №6227 Лиман – Бахмут (ЕР2 №303701/133501 РПЧ-3
Лиман) після відправлення зупинився у вихідній горловині
станції через заклинювання моторного вагону №133508. О
Загальна затримка поїзда
21.32 поїзд повернуто на колію №15. О 22.00 зі ст. Лиман
на 1 год. 17 хв.
відправлено засилочний електропоїзд. Після розміну
складу поїзда, поїзд №6227 відправився о 22.33 із
затримкою
Під час відправлення поїзда №9529 (ВЛ80т №1487 ТЧ-6
Кременчук, 64/0 вагонів) із колії №4 Передгіркового парку
на перехресному стрілочному переводі №440/442 сталося
сходження 4 вагонів (Україна, вантаж – зерно): №58804481
(8-й з хвоста поїзда, усіма колісними парами з
опрокидуванням вагона набік), №58513557 (7-й з хвоста
Затримок руху поїздів
поїзда, одним візком), №58524646 (6-й з хвоста поїзда,
немає
усіма колісними парами), №58527854 (5-й з хвоста поїзда,
одним візком). В 00.10 56 вагонів з голови поїзда
відправлено. Надано наказ №35 на виїзд відновного поїзда
ст. Кременчук. о 02.45 вагон №58527854 встановлено на
рейки
Поїзд №8502 (ВЛ10 №1474) зупинився на 21 км ПК4 по 2 Поїзд №8502 затримано

1-0-0 Втручання в
діяльність
1-0-1 Інше
(нещасний
випадок на
виробництві)

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

1-0-0 Інцидент

06:26
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22.08.2020
16:05
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головній колії через перепал контактного проводу з
порушенням габариту до електровоза. Після відновлення
габариту поїзд №8502 о 10.17 осаджено на ст. Баркасово.

на 4 год.

На пульт-табло ДСП ст. Запоріжжя-Ліве перегін та дві
ділянки віддалення сигналізують зайнятість. Оглядом
Постраждалі відсутні.
працівниками ПЧ виявлено крадіжку стикових накладок на Поїзд №3113 на 1 год. 54
21 км ПК3, перегін закрито для руху поїздів.
хв., №9506 на 1 год. 02
хв.

Поїзд №4832 (2М62У №165 ТЧ-9 Дарниця, ТЧ-4
Жмеринка) при швидкості 40 км/год на 87 км ПК10 в
кривій ділянці колії травмував стороннього чоловіка, який
Травмовано сторонню
сидів на колії. Локомотивною бригадою вищевказаного
особу. Поїзд №4832
поїзда подавалися звукові сигнали підвищеної гучності та
затримано на 1 годину.
було застосовано екстрене гальмування, але наїзду
уникнути не вдалося. Потерпілого госпіталізовано до
лікарні м. Гайсин.
23.08.2020
Регіональна філія
При обході колії, монтером колії на 21 км ПК10 виявлено
11.46
«Придніпровська зал крадіжку двох 6-отворних стикових накладок Р-65. З 11.52
ізниця», ДН-3
до 12.33 перегін закрито для руху поїздів.
Затримано поїзд №1764
Запоріжжя, перегін
на 45 хв.
Запоріжжя-Ліве – ім.
А. Алімова.
23.08.2020
Регіональна філія
Поїзд №6334 Могилів-Подільський – Жмеринка (ДР1А
Затримано поїзд №6334
19:15
«Південно-Західна №261) зупинився через несправність гідропередачі дизельна 2 год. 15 хв. По
залізниця», ДНпоїзда з вимогою допоміжного локомотива. О 20.05 з ст.
впливу затримано
3 Жмеринка, ст. Бар. Жмеринка відправлено локомотив М62 №1342, прибув о
поїзди: №757 на 53 хв.,
20.33. Поїзд №6334 з допоміжним локомотивом
№6319 на 19 хв.
відправлено.
24.08.2020
Регіональна філія
Поїзд №60 Одеса – Харків (ВЛ80Т №1481) отримав Смертельно травмовано
01:18
«Одеська залізниця», повідомлення від машиніста зустрічного поїзда №2271, що сторонню особу. Поїзд
ДН-3 Знам’янка,
на 291 км ПК2 на парній колії лежить людина. Застосовано №60 затримано на 2 год.
перегін
гальмування без наїзду. Оглядом ТЧМ поміж рейок парної
03 хв. По впливу
Кропивницький –
колії виявлено тіло чоловіка без ознак життя з травмами затримано поїзди: №2772
Канатове.
невідомого походження. Після проведення слідчих дій на 2 год. 50 хв., №2442
поїзд №60 відправився о 03.18 із затримкою
на 2 год. 10 хв., №1291
23.08.2020
07:33

17

«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
Баркасово –
Страбичово
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Запоріжжя-Ліве – ім.
А. Алімова
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Гайсин – Ситківці.

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

на 1 год. 56 хв., №2780
на 1 год. 44 хв., №2770
на 1 год. 36 хв., №9533
на 1 год. 14 хв., №54 на
23 хв.
24.08.2020
03:20
21

24.08.2020
11:36
22

24.08.2020
13:10
23

24.08.2020
19:13
24

24.08.2020
22:45
25

26

24.08.2020
22.30

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН1 Київ, ст. ТрипілляДніпровське.

Поїзд №122 Миколаїв – Київ (ЧС8 №077) на 39 км ПК8 в
кривій ділянці колії при швидкості 85 км/год. застосував
Травмовано сторонню
екстрене гальмування для запобігання наїзду на
особу. Поїзд № 122
стороннього чоловіка, який переповзав через колію, на
затримано на 11 хв.
сигнали
не
реагував,
з
наїздом.
Потерпілого
госпіталізовано до місцевої лікарні.
Регіональна філія
Поїзд №224 Одеса – Київ (ЧС4 №058 ТЧ-1 Київ-Пас.,) на
«Одеська залізниця», колії №II при швидкості руху 80 км/год. застосував
ДН-1 Одеса, ст.
екстрене гальмування для запобігання наїзду на Смертельно травмовано
Вигода
стороннього чоловіка, який переходив колію, на сигнали не сторонню особу. Поїзд
реагував. Через незначну відстань (250-300 м) наїзд не №224 затримано на 13 хв
попереджено, смертельно травмовано чоловіка віком
приблизно 50 років.
Регіональна філія
На нерегульованому переїзді 2 км ПК5 (обладнаний
«Львівська
дорожніми знаками, без чергового працівника) сталося
залізниця», ДН-4
зіткнення поїзда №3627 (ЧМЕ3 №2934 ТЧ-1) з легковим
Постраждалі відсутні.
Івано-Франківськ,
автомобілем «Opel Insignia».. Постраждалих та вини філії Поїзд затримано на 50 хв
перегін Долина –
немає. Локомотив не пошкоджено.
Вигода
Регіональна філія
На колії №11 Вантажного двору в районі 7 рампи
«Одеська залізниця», сторонньою особою виявлено грату Ф-1. О 19.14 ним
ДН-3 Знам’янка, ст. особисто було повідомлено в поліцію. О 19.30 на місце Затримок поїздів немає.
Кропивницький
події прибула поліція та ДСНС. О 20.00 гранату Ф-1 (без
запалу) вилучено на експертизу.
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
«Південна
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 23.55 роботу
Затримано поїзд №6441
залізниця», ДН-2
вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не виявлено.
на 58 хв.
Харків, ст. ХарківЛевада
Регіональна філія
Поїзд №2774 (ВЛ80Т №1280 ТЧ-7 Знам’янка, 2555 т, 252
Затримка поїзд №2774
«Одеська залізниця», осі) зупинився на 1090 км ПК5 через спрацювання складає більше 2 годин.
ДН-3 Знам’янка,
автогальм. Оглядом локомотивною бригадою у 5 за
По впливу затримано
перегін колійний
напрямком руху вагоні №74926734 (Україна, КР – поїзди: №60 на 1 год. 11

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

пост 1090 км–
Людмилівка
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хв., №1615 на 2 год. 00
хв., №1912 на 2 год. 00
хв., №8902 на 1 год. 42
хв., №2778 на 1 год. 32
хв., №1605 на 1 год. 30
хв., №1607 на 1 год. 30
хв., №2253 на 1 год. 25
хв., №2784 на 1 год. 22
хв., №1185 на 1 год. 20
хв., №2019 на 1 год. 10
хв., №2021 на 1 год. 02
хв.

При виконанні маневрів локомотивом (ВЛ11 №098 ТЧ-2
Кривий Ріг) по переїзду від сигнальної установки М5 на
вільну колію №2, на з’їзді СП №1/3 сталося сходження
локомотива: перша секція за напрямом руху – 3 та 4
Постраждалі відсутні
колісними парами; друга секція – всіма колісними парами.
О 12.31 надано наказ на виїзд відновного поїзда зі ст.
Кривий Ріг-Головний
25.08.2020
Регіональна філія
При відправленні поїзда №1507 (ВЛ80с №2388 ТЧ-2, 4920 Затримка поїзда №1507
11:20
«Одеська залізниця», т) з колії №9 в рухомому складі спрацювали гальма.
через спрацювання
ДН-3 Знам’янка, ст. Оглядом
працівників
виявлено
несправність гальм, складає більше 3
Чорноліська
повітророзподілювача у вагоні №63589147 (Україна). Після
год. По впливу
усунення несправності та зміни локомотивної бригади затримано поїзди: №2269
поїзд №1507 почав відправлення о 16.00 але повторно на 1 год. 28 хв., №2271
спрацювали гальма.
на 20 хв., №2273 на 20
хв., №2275 на 15 хв.,
№85 на 7 хв., №87 на 6 х
25.08.2020
Регіональна філія
Поїзд №743 Київ – Львів (HRCS2 №009) по непарній колії,
16:57
«Південно-Західна на прямій ділянці колії, в кінці посадочної платформи, при
Смертельно травмовано
залізниця», ДН-1
швидкості руху 90 км/год., застосував екстрене
сторонню особу.
Київ, ст. Ірпінь
гальмування для запобігання наїзду на стороннього
Затримка поїзда склала
чоловіка, який кинувся під поїзд та на сигнали підвищеної
14 хв.
гучності не реагував. Наїзд попередити не вдалося,
чоловіка смертельно травмовано
25.08.2020
Регіональна філія
Поїзд №122 Миколаїв – Київ (ТЕП70 №0076 ТЧ-5 ім. Т. Відправився поїзд №122
21:53
«Одеська залізниця», Шевченка) зупинено через отримання повідомлення щодо в 00.41 із затримкою на 2
ДН-4 Херсон, ст.
мінування складу поїзда. О 21.57 працівники поліції, що
год. 19 хв.
25.08.2020
11:15

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Інгулець

11.12.2017 ВЧД Дрогобич, ТОв-1 – 18.03.2020 ВЧДЕ
Козятин, по коду 547: ослаблення хомута кріплення котла
на рамі цистерни) виявлено обрив гальмівної магістральної
труби біля трійника. Силами локомотивної бригади
цілісність гальмівної магістралі відновлено. О 23.28 поїзд
відправився, в 00.21 прибув на колію №4 ст. Людмилівка.
Через закінчення робочого часу у локомотивної бригади
поїзд залишено по станції в очікуванні зміни локомотивної
бригади.
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19:27

супроводжують поїзд, повідомили начальника поїзда про
виявлення та затримання особи яка зробила дзвінок з
повідомленням про мінування, надано дозвіл на подальше
прямування поїзда, відправився о 22.03. О 22.29 після
графікової зупинки, поїзд №122 затримано на ст. Явкине
для огляду працівниками ДСНС та поліції. Пасажирів та
працівників евакуйовано. Після огляду вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено.
Регіональна філія
При прийомі локомотива ВЛ80т №1873 поїзда №2760, який
«Одеська залізниця», прибув о 21.48 на колію №3 Бахмацького парку, під час
ДН-3 Знам’янка, ст. огляду не втримав рівновагу та впав з електровоза ТЧМ-7. Травмовано працівника
Помічна
Повідомлено швидку допомогу. Потерпілого з травмою
залізниці
правої ноги (вивих) доставлено в міську лікарню
м. Помічна
Поїзд №106 Одеса – Київ (ЧС4 №012) на прямій ділянці
Смертельно травмовано
Регіональна філія
колії, при швидкості руху 80 км/год., біля вихідного
сторонню особу.
«Південно-Західна світлофора (1054 км ПК1), застосував екстрене
Затримка поїзда склала
залізниця», ДН-3
гальмування для запобігання наїзду на стороннього
58 хв. По впливу
Жмеринка, ст.
чоловіка, який перебігав колію у невстановленому місці та
затримано поїзди: №82
Калинівка
на сигнали підвищеної гучності не реагував. Наїзд
на 44 хв., №50 на 41 хв.
попередити не вдалося, чоловіка смертельно травмовано
Під час виконання маневрової роботи, складачу поїздів
Регіональна філія
Воробйову А. З. три сторонні особи з балончика фарби
«Придніпровська
забризкали обличчя. Унаслідок чого в нього печуть та Постраждав працівник
залізниця», ДН-3
сльозяться очі. В 00.45 по прибуттю працівників швидкої
УЗ
Запоріжжя, ст.
допомоги, постраждалого оглянуто та о 01.00
Запоріжжя ІІ
госпіталізовано до міської лікарні
Регіональна філія
Поїзд №146 Ізмаїл – Київ (ЧС4 №108 ТЧ-1 Київ) на 1013
«Південно-Західна км ПК5 обвідної колії №ІІ при швидкості 40 км/год
залізниця», ДН-2
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
Травмовано сторонню
Козятин, ст.
на невідомого чоловіка, який несподівано вийшов на колію
особу. Поїзд №146
Козятин-1
та на сигнали підвищеної гучності не реагував. Наїзд не
затримано на 42 хв.
попереджено,
травмовано
стороннього
чоловіка
Потерпілого госпіталізовано до ЦРЛ м. Козятин.
Регіональна філія
Поїзд №721 Харків – Київ (HRCS2 №001) зупинився на 73
«Південна
км ПК1 через обрив контактного проводу та пошкодження Загальна затримка поїзда
залізниця», ДН-3
струмоприймачів 2 групи на вагонах 02, 08. Тепловозом
на 2 год. 16 хв.
Суми, перегін
ЧМЕ3 №4752 поїзд о 21.10 виведено на ст. Коломак. Після

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

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-1 Втручання в
діяльність

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

Водяна – Коломак
28.08.2020
01:10
36

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

огляду складу поїзда та ув’язки струмоприймачів
відправився поїзд №721 о 21.51
Під час підготовки до відправлення складу поїзда із 53/0
вагонів (2ТЕ116 №826, ТЧ-4 Покровськ) на ІІ головній
колії спалахнула задня секція 826А тепловоза, потім в
кабіні пролунав вибух. ТЧМ помітив стороннього чоловіка,
який побіг від тепловоза. Загорання ліквідовано силами
локомотивної бригади та працівників станції

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

