Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 24.01.2020 по 31.01.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
10
1
21
Не з вини:
8
3
1
ВСЬОГО:
18
4
22
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
4
2
0
ВСЬОГО:
4
2
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
1
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
5
0
3
- наїзди на сторонніх
3
0
3
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
10
0
0
ВСЬОГО:
15
0
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
6
0
0
діяльність
ДТП на
1
2
1
залізничних
переїздах

Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

№

1

Дата і час
скоєння
подій
25.01.2020
08:25

25.01.2020
11:45
2

3

4

5

25.01.2020
14:45

26.01.2020
08:40

На перехресті
вулиць Ушакова та
Декабристів,
у м. Херсоні
На вулиці Ілони
Зріні у м. Мукачево
Закарпатської обл.

На вулиці
Косманавтів
у м. Ніжині,
Чернігівської обл.
На проспекті
Богоявленському,
у м. Миколаєві

26.01.2020 На 15 км автодороги
11:00
Р-44 Суми – Глухів
Сумської обл.

26.01.2020
18:30
6

Місце скоєння
подій

На вул. Келецька,
у м. Вінниця

0

0

0

7

2

1

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля ДЕУ-Ланос проігнорував
забороняючий сигнал світлофора та допустив зіткнення з
автобусом БАЗ-22154, водій якого здійснював перевезення
8 пасажирів за міським маршрутом № 30
Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц-Актрос,
здійснюючи перевезення вантажу за міжнародним
марштом з України до Данії, здійснив наїзд на пішохода,
який раптово у стані алкогольного сп’яніння вийшов на
проїжджу частину дороги у невстановленому для цього
місці
Водій легкового автомобіля БМВ-Х-5 недотримався
безпечної швидкості та дистанції рухуі допустив зіткнення
з автобусом Рута-25, водій якого здійснював перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 7
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 12
пасажирів за міським маршрутом № 2, не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з легковим автомобілем Опель-Омега
Водій легкового автомобіля ВАЗ-217030 не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.23, водій якого
здійснював перевезення 7 пасажирів за регулярним
внутрішньообласним маршрутом Суми – Шалигине та
легковим автомобілем Фольксваген-Пассат
Водій автомобіля інкасації Фольксваген-Транспортер
здійснив наїзд на пішохода який перетинав проїзну часину
дороги у невстановленому місці, уникаючи наїзду допустив
допустив бокове зіткнення з автобусом Богдан-А70.132,
водій якого здійснював перевезення 22 пасажирів за

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід від отриманих
травм помер у лікарні

1-1-0 Не з вини

1 пасажир автобуса
отримав травму та був
доставлений до лікарні

1-0-1 Не з вини

1 пасажир автобуса та 1
пасажир легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-2 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

7

24.01.2020
18:05

На вул. Калинова,
у м. Дніпрі

27.01.2020
08:00

На 460 км
автодороги М-05
Київ – Одеса

8

26.01.2020
18:05
9

10

27.01.2020
17:50

28.01.2020
00:10
11

12

28.01.2020
09:15

28.01.2020
13:00
13

На проспекті
Трубників,
у м. Нікополі,
Дніпропетровської
обл.
На проспекті Героїв,
у м. Дніпрі
На автодорозі М-10
Львів-Краковець, в
межах села
Наконечне Друге,
Яворівського
району,
Львівської обл.
На вул.
Шептицького,
у м. Тернополі
На пр. Металургів, у
м. Маріуполі

міським маршрутом №19 «Вишенька – Вінницькі Хутори»
Водій автобуса MAН-A21, допустив наїзд на пішохода,
який
перетинав
проїжджу
частину
дороги
по
нерегульованому пішохідному переходу
Водій автобуса МАН-Ліонс, здійснюючи перевезення 25
пасажирів за міжобласним маршрутом Одеса–Київ,
недотримався безпечної дистанції та швидкості руху,
допустив попутне зіткнення з вантажним автомобілем
ДАФ, після чого водій легкового автомобіля ШкодаОктавія недотримався безпечної швидкості та дистанції
руху допустив зіткнення з автобусом

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Водій автобуса від отри
маних травм загинув на
місці пригоди, водій
легкового автомобіля та
пасажир автобуса
отримали травми

1-1-2 З вини

Невідомими особами було пошкоджено вітрові та бокові
скло в п’яти транспортних засобах

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання в
діяльність

Водій автобуса РУТА, рздійснюючи перевезення 18
пасажирів за міським маршрутом № 20, допустив наїзд на
пішохода, який перетинав проїзну частину дороги по
пішохідному переходу

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Водій автобуса НEOПЛAН-N-16, здійснюючи нерегулярні
перевезення пасажирів за міжнародним маршрутом Плзень
(Чеська Республіка) - Житомир (Україна), допустив наїзд
на пішохода, який в темну пору доби та в умовах
недостатньої видимості раптово вийшов на проїжджу
частину автодороги

Пішохід від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Водій автобуса БАЗ-А-079.14, рухаючись без пасажирів за
внутрішньообласним маршрутом Тернопіль - Мар’янівка,
не надав переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ТОЙОТА-КОРОЛА

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій
автобуса
БОГДАН-А092.02,
здійснюючи
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 156, на
регульованому пішохідному переході допустив наїзд на
пішохода

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

28.01.2020
15:30

На вул. Київській,
у м. Житомирі

14

28.01.2020
20:35
15

16

На перехресті вул.
Євгена Котляра та
вул. Чоботарська,
у м. Харкові

29.01.2020
19:30

На вул.
Пастерівській
у м. Черкаси

30.01.2020
07:45

На 34 км + 800 м
автодороги Р-44
«Суми - Глухів»,
Сумської області

17

30.01.2020
08:35
18

30.01.2020
08:30

На перехресті
Курського
шляхопровода та
Курського
проспекту,
в м. Суми
На просп. Науки
у м. Харкові

19

1

26.01.2020
12:15

На вулиці Сидора
Ковпака,

Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 19 «Лісове –
Біомедскло», недотримався безпечного інтервалу руху та
допустив наїзд на стоячий тролейбусом ЗиУ-9, який
зупинився на зупинці громадського транспорту для
посадки висадки пасажирів, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом №1-А
«Вокзал – Вокзал»
Водій легкового автомобіля ТОЙОТА-РАВ-4 не надав
переваг у русі та допустив зіткнення з автобусом
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-403, водій якого здійснював регулярні
перевезення 16 пасажирів за міжнародним маршрутом
«Харків (Україна) – Вороніж (Російська Федерація)»
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 5, не впорався з
керуванням та допустив зіткнення з легковим автомобілем
KIA
Водій автобуса БАЗ-А079.23, здійснюючи перевезення 10
пасажирів за міжобласним маршрутом «Суми – НовгородСіверський», під час об’їзду затору, виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковим
автомобілем Фольксваген-Венто, що рухався в зустрічному
напрямку
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 14
пасажирів за міським маршрутом № 51, не вибрав
безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та
допустив наїзд на електроопору
Водій автобуса БАЗ-А079.14, здійснюючи регулярні
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом № 33е
«ст.м. «Держпром» – вул. Астрономічна (Військове
містечко)», внаслідок недотримання дистанції скоїв
зіткнення з легковим автомобілем АУДІ
Міський електричний транспорт
Водій
легкового
автомобіля
Фольксваген-Бітл
недотримався безпечного інтервалу руху та допустив

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

Водій та 4 пасажири
легкового автомобіля
отримали травми

1-0-5 З вини

Водій та 7 пасажирів
автобуса отримали
травми

1-0-8 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

у м. Харкові

2

27.01.2020
На проспекті
17:50
Тракторобудівників,
у м. Харкові

28.01.2020
15:30

На вул. Київській,
у м. Житомирі

3

4

29.01.2020
18:00

24.01.2020
21:30
1

25.01.2020
02:21
2

Вул. Новопольова,
101,
в м. Києві

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
ВиноградівЗакарпатський –
Боржава
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Челюскін –
Новокарлівка

дотичне зіткнення з трамваєм Татра-Т-3М, водій якого
здійснював перевезення 30 пасажирів за міським
маршрутом № 16
Водій трамвая TАТРA-T3, здійснюючи перевезення 50
пасажирів за міським маршрутом № 23 «Салтівська –
Південно-Східна», скоїв наїзд на пішохода, який переходив
трамвайну колію в невстановленому для цього місці та
раптово з’явився перед рухомим трамваєм, водій якого
подав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 19 «Лісове –
Біомедскло», недотримався безпечного інтервалу руху та
допустив наїзд на стоячий тролейбусом ЗиУ-9, який
зупинився на зупинці громадського транспорту для
посадки висадки пасажирів, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом №1-А
«Вокзал – Вокзал»
Водій тролейбуса МАЗ-ЭТОН Т103, здійснюючи
перевезення пасажирів за маршрутом №27К, скоїла наїзд
на пішохода, який переходив проїжджу частину в
невстановленому місці

Пішохід від отриманих
травм загинув на місці
пригоди

1-1-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід 60 – 70 років
помер на місці пригоди

1-1-0 Не з вини

Залізничний транспорт
Поїзд №601 Солотвино – Львів (М62 №1103) при справно
Після відновлення
працюючій
переїзній
сигналізації
зупинився
з
габариту, відправився
застосуванням
службового
гальмування
перед
поїзд №601 із затримкою
регульованим переїздом 48 км ПК7 через знаходження на
на 35 хв. По впливу
переїзді легкового автомобіля Мерседес-Віто, водій якого
затримано поїзд №6588
не впорався з керуванням та виїхав на колію
на 18 хв.
Поїзд №1901 (ТЕ33АС №2006 ТЧ-8 Миколаїв, ТЧ-4
Пологи, станція формування – Пологи, станція
призначення – Жовтнева) зупинився на 273 км ПК4 через
спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ зауважень не виявлено,
о 02.36 поїзд відправився. О 03.14 поїзд №1901 зупинено
на ст. Оріхівська для огляду. Під час огляду у 45
хвостовому вагоні-хопері, виявлено відкриті обидва люки.
О 03.58 машиніст поїзда повідомив, що на 273 км ПК1

Відправився поїзд
№1901 о 06.00 із
загальною затримкою на
3 год. 01 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Аварія
(втрата вантажу)

25.01.2019
17:05
3

5

6

7

Затримки поїздів немає

Під час прикордонно-митного огляду поїзда № 3721
(2М62У №346), який прибув о 12.15 (Росія, вантаж – руда,
ст. відправлення Кривий-Ріг, ст. призначення СлавкувВідправився поїзд
Полудневий Польща) виявлено 4 бойові патрони не
№3721 о 17.20 із
визначеного калібру. Патрони вилучені працівниками загальною затримкою на
поліції. Проведено повний огляд складу поїзда
3 год. 40 хв
працівниками поліції разом з працівниками прикордонномитного контролю.
25.01.2020
Регіональна філія
При відправленні поїзда №2274 (ВЛ8 №166 ТЧ-1
19:49
«Придніпровська
Нижньодніпровськ-Вузол, ТЧ-8 Дніпро, 232 - осі,
залізниця», ДН-1
ст. формування Знам’янка, ст. призначення Верхівцеве) з
Після огляду,
Дніпро, ст.
колії №12 стрільцем ВОХР були виявлені сторонні особи
відправився поїзд №2274
П’ятихатки-Стикова при спробі крадіжки вантажу у 17 з голови поїзда вагоні
о 21.00 із затримкою на 1
(Білорусь, вантаж - дизельне паливо, АК №315, номер ООН
год. 11 хв.
1202, зірвано ЗПУ на верхньому завантажувальному люку).
При спробі затримання, сторонні особи втекли. Поїзд
пред’явлено до комерційного огляду.
25.01.2020
Регіональна філія
Поїзд №116 Київ – Бердянськ (ЧС4 №069 ТЧ-1 Київ-Пас.)
По впливу затримано
22:04
«Одеська залізниця», зупинився на 167 км ПК4 через несправність локомотива, з поїзди: №2848 на 1 год.
ДН-2 ім. Т.
вимогою
допоміжного.
Після
ремонту
силами
20 хв., №3007 на
Шевченка, перегін
локомотивної бригади, відправився поїзд самостійно о 1 год. 20 хв., №6644 на 1
Городище –
22.31, ст. Хлистинівка прослідував о 22.43 із затримкою на год. 05 хв., №2852 на 50
Хлистунівка
1 год. 11 хв. О 22.54 зупинився на ст. Цвіткове з тієї ж
хв., №104 на 49 хв.,
причини. Відправився поїзд №116 о 23.06 із загальною №782 на 29 хв., №72 на
затримкою на 1 год. 19 хв.
29 хв.
25.01.2020
Регіональна філія
Поїзд №75 Київ – Кривий Ріг (ДС3 №011 ТЧ-1 Київ-Пас.) Відправився поїзд №75 з
22:52
«Південно-Західна зупинився на 53 км ПК1 через несправність локомотива, з
допоміжним о 01.14 із
залізниця», ДН-1
вимогою допоміжного о 23.15. Зі ст. Київ-Деміївський о затримкою на 2 год. 22
Київ, перегін
23.23 надано допоміжний локомотив ВЛ80 №412, ТЧМ-9
хв. По впливу затримано
25.01.2020
13:20

4

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця» , ДН-2
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Лудин

непарної колії виявлено вантаж (шрот). О 04.30 з
повідомлення ПЧ-15 на 273 км перегону Челюскін –
Новокарлівка габарит у наявності. Після закриття люків та
складання акту, вагон відчеплено о 05.25
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників було евакуйовано. Вибухових
пристроїв виявлено не було, роботу вокзалу відновлено

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

8

9

ТрипілляДніпровське –
Озерний
26.01.2020
Регіональна філія
15:20
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Попільня – Кожанка
26.01.2020
Регіональна філія
11:10
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Знам'янка

27.01.2020
12:15
10

27.01.2020
15:50
11

28.01.2020
01:05
12

27.01.2020
22:51
13

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород
одноколійний
перегін Буштина –
Тячів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя перегін
Стульневе – Низяни
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин перегін
Кожанка – Попільня

поїзди: №121 на 1 год. 15
хв., №79 на 49 хв
Поїзд №8502 (2М62 №234А ТЧ-3 Козятин, господарчий
По впливу затримано
поїзд БМП-392) зупинився на 940 км ПК7 через поїзди: №780 на 1 год. 12
несправність локомотива з вимогою допоміжного. Зі ст.
хв., №357 на 40 хв.,
Фастів надано локомотив ЧМЕ3 №6748,
№769 на 38 хв., №6210
на 23 хв.
Після прибуття поїзда №2923 на колію №8 Фастівського
парку оглядом стрільця ВОХР виявлено витікання вантажу
паливо дизельне з нижнього зливного пристрою,
інтенсивністю 120 крапель за хв., у 13 із голови поїзда Затримки поїздів немає
вагоні-цистерні
докручування
нижнього
зливного
пристрою на 2 оберти. Кількість втрати вантажу буде
визначено після контрольного зважування вагону
На регульованому переїзді 110 км ПК9 (без чергового, 4
категорії), при справно працюючій переїзній сигналізації, 2 особи в автомобілі від
сталося зіткнення поїзда №14 Київ – Солотвино (М62
отриманих травм
№1391 ТЧ-9 Мукачево) з вантажним автомобілем
загинули на місці
ЗиЛ-ММЗ-554М
пригоди та 1 особа
отримала травми
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
евакуйовано. О 17.10 роботу вокзалів відновлено,
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено.
Поїзд №4836 (ЧМЕ3 №2453 ТЧ-3) зупинився на 55 км ПК6
через несправність акумуляторної батареї локомотива з
вимогою допоміжного. Зі ст. Стульневе о 02.05 надано
допоміжний локомотив ТЕ33АС №2019
Поїзд №105 Київ – Одеса (ЧС4 №054) зупинився на 953 км
ПК8 через зникнення напруги. Оглядом ТЧМ повідомив
про обрив контактного проводу на 953 км ПК3. Тепловозом
ЧМЕ3 №4665 о 00.30 поїзд №105 втягнуто на ст. Попільня

Затримок поїздів немає
Поїзд №4836
відправлено о 02.39 із
затримкою на 1 год. 34
хв. По впливу затримано
поїзди: №70 на 1 год. 58
хв., №141 на 1 год. 52 хв
Після огляду
струмоприймачів поїзд
№105 відправлений із
затримкою на 2 год. 23
хв. О 02.04 колію

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(втрата вантажу)

1-2-1 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

відкрито для руху з
опущеним
струмоприймачем. По
впливу затримано
поїзди: №41 на 1 год. 52
хв., №109 на 1 год. 49
хв., №203 на 1 год. 46
хв., №771 на 1 год. 29
хв., №341 на 1 год. 29
хв., №42 на 1 год. 27 хв.,
№139 на 1 год. 21 хв.,
№48 на 1 год. 01 хв., №4
на 58 хв., №110 на 39 хв.,
№3001 на 3 год. 30 хв.,
№1603 на 3 год. 30 хв.,
№1463 на 1 год
28.01.2020
Регіональна філія
11:47
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Раухівка
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28.01.2020
20:09
15

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

Поїзд №3002 (2ЕЛ5 №010 ТЧ-2 Подільськ, ТЧ-1 ОдесаСорт.) зупинився за показанням пристрою АСДК-Б
«Тривога 1» у 37 рух. од., 4 вісь, ліва сторона, вагон
№44903169 (Україна, ДР – 03.05.2017 ВЧД Здолбунів, ПР – Поїзд № 3002 затримано
04.10.2019 ВЧД Конотоп, код 563 - несправність дошок
на 02 год. 23 хв. По
пола). Оглядом локомотивною бригадою виявлено не
впливу затримано
відпуск автогальм, заміром температур встановлено: поїзди: №2750 на 2 год.
tпов.+3ºС, tбукс+11ºС, tматоч.+43ºС, tобод.+77ºС. Через 33 хв., №2754 на 1 год.
неможливість усунення несправності локомотивною 36 хв., №2752 на 1 год.
бригадою, поїздом №1791 зі ст. Колосівка о 12.31 16 хв., №2756 на 49 хв.,
відправлено працівника вагонного господарства, прибув о №6412 на 43 хв., №3011
13.20. Після усунення несправності, відправився поїзд
на 30 хв., №1791 на 28
№3002 о 14.10. Причина: завал вертикального важеля за
хв., №6405 на 23 хв.
«мертву» точку, через невірне регулювання важільної
гальмівної передачі, чим не дотримано вимоги п.7.7.2,
7.7.4. Інструкції ЦВ-0043
Поїзд №42 Трускавець – Дніпро (ВЛ80т №1440 ТЧ-1 Львів,
13 вагонів) прибув згідно розкладу. Під час зміни
локомотивних бригад о 20.14 не прийняв електровоз ВЛ80 Поїзд № 42 затримано на
№1440, заявив заміну локомотива. Надано інший
02 год. 18 хв.
локомотив ВЛ40у №1457-2 ТЧ-1 Львів від поїзда №769.
Відправився поїзд №42 о 21.12 із затримкою на 48 хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

16

17

Прибув на ст. Сербинівці о 22.23 (+58 хв.), з вимогою
допоміжного локомотива через несправність електровозу
ВЛ40у №1457-2. Зі ст. Жмеринка о 22.51 надано
допоміжний локомотив ВЛ80т №1377, прибув о 23.09.
Після заміни електровозу, відправився поїзд №42 о 23.43 із
загальною затримкою на 2 год. 18 хв. (ст. Сербинівці + 1
год. 20 хв.). Причини з’ясовуються.
29.01.2020
Регіональна філія
Поїзд №4831 (ЧМЕ3 №7387) застосував екстрене
02:35
«Одеська залізниця», гальмування при швидкості 20 км/год для попередження
ДН-2 ім. Т.
наїзду на невідому особу, що сиділа на правій за
Шевченка, ст.
напрямком руху рейці колії №І на 890 км ПК4 в межах
Черкаси
вхідного сигналу «Н». Наїзд попередити не вдалося,
травмовано сторонню жінку, віком близько 25-30 років.
Потерпілу госпіталізовано машиною швидкої допомоги до
лікарні м. Черкаси у стані сильного алкогольного сп’яніння
з забоями м'яких тканини голови та тулуба
29.01.2020
Регіональна філія
Сигнальні установки №13, №11 та №8, №6 сигналізують
03:05
«Південно-Західна червоним вогнем через крадіжку невідомими особами
залізниця», ДН-2
дросель-трансформаторів ДТ-1-150 на с.у. №6 та с.у. №11.
Козятин, перегін
Проводяться відновні роботи
Фастів-1 – Кожанка
29.01.2020
16:47

18

30.01.2020
05:40
19

20

30.01.2020
06.55

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ перегін
Борщагівка –
Почайна
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ перегін
Куземівка –
Кислівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1

Поїзд №7424 міська електричка (ЕПЛ9т №002) зупинився
на 3 км ПК2 через несправність складу поїзда та о 17.15
надав вимогу на допоміжний. Допомогу надано поїздом
№7426 міська електричка (ЕР9м №536, ТЧМ Онепріїнко).
О 18.06 поїзда №7424/№7426 прибули на ст. Почайна,
поїзд №7424 відчеплено, пасажири пересаджені на поїзд
№7426
Поїзд № 6330 Сватове – Куп’янськ-Вузловий (Д1 №6671/714-3 РПЧ-5 Сватове) на 852 км ПК9 травмував
стороннього чоловіка. О 06.35 потерпілого поїздом
доставлено до ст. Кислівка та передано працівникам
швидкої допомоги. Поїзд №6330 затримано. Особа та
обставини з’ясовуються
Поїзд № 864 Неданчичі – Київ (ЕР9т №668, РПЧМ-10)
зупинився на 163 км ПК10 через відсутність напруги в
контактній мережі. Допомогу електропоїзду надано

Затримка поїзда №4831
склала 00 год. 59 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

По впливу затримано
поїзди: №2857 на 40 хв.,
№1603 на 27 хв., №140
на 27 хв., №2208 на 16
хв., №111 на 15 хв.,
№2214 на 12 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримано міські поїзди:
№7426 на 1 год. 09 хв.,
№7424 на 1 год. 06 хв.,
№7428 на 20 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6330 затримано

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд №864 відправився
з допоміжним із
затримкою на 2 год. 11

1-0-0 Інцидент

30.01.2020
23.35

21

31.01.2020
01.25
22

Київ, перегін
Вересоч – Вертіївка

локомотивом ЧМЕ3т № 571 зі ст. Ніжин.

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

Поїзд №2833 (ВЛ80 №686) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б повторно «Тривога 0, Б» у 3 рух. од., 1
вісь, права сторона, вагон (Україна, побудований
10.05.2017). Оглядом ТЧМ – робочий нагрів. Відправився в
00.18, після пропуску поїзда №29. О 01.26 зупинився на ст.
Понінка за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 0, Б»
той самий вагон. Огляд ТЧМ – робочий нагрів, відправився
о 01.32. О 01.38 зупинився на ст. Полонне для огляду
працівниками ВЧД – робочий нагрів, відправився о 02.21.
Поїзд №4402 (ВЛ80К №096) на 1469 км ПК8 травмував
стороннього чоловіка, віком 45 років. Потерпілого каретою
швидкої допомоги доставлено в міську лікарню.

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Підзамче – Підбірці.

хв. По впливу затримано
поїзди: №6302 на 2 год.
50 хв., №6304 на 55 хв.

Поїзд №2833 затримано
на 2 год. 37 хв. По
впливу затримано поїзд
№1467 на 33 хв.

Затримки поїзда немає.

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

