Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 25.09.2020 по 02.09.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
10
1
18
Не з вини:
9
2
17
ВСЬОГО:
19
3
35
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
4
0
1
ВСЬОГО:
4
0
1
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
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
- наїзди на
сторонніх осіб
- пожежі
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

6

5

0

5

5

0

0

0

0

1

0

0

3
0
0
9
5
0
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

24.09.2020
21:47

На вул. Кобринської,
хутір Дебилівка,
с. Княжолука,
Долинський р-н,
Івано-Франківська
обл.

2

25.09.2020
11:55

На проспекті
Центральному
у м. Миколаєві.

3

На вул. Центральній,
с. Старий Гвіздець,
25.09.2020
Коломийський
11:58
район,
Івано-Франківська
обл.

4

25.09.2020
08:19.

На просп. Перемоги
у м. Києві

5

25.09.2020
16:45.

На вул. Бродівській
у м. Тернополі

6

26.09.2020

На вулиці Небесної

5

0

0

1

1

0

4

0

0

10
Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
На приватній території, яка розташована обабіч
автодороги Н-10 «Чернівці – Стрий», виникла пожежа,
під час якої вогнем було пошкоджено 4 автобуси Van Holl,
які там знаходились на протязі 6 місяців та не
експлуатувались, реєстраційні документи знаходились в
салоні автобусів. Територія, де зберігались пошкоджені
автобуси, не охоронялась, обладнана тільки огорожею та
системою відео спостереження.
Водій автобуса VOLKSWAGEN LT 35D, здійснюючи
перевезення 8 пасажирів за міським маршруту № 31,
допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу
частину на заборонений (червоний) сигнал світлофору
Водій легкового автомобіля Мазда СХ 7, не впоравшись з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з рейсовим автобусом Мерседес, водій якого
здійснював
перевезення
2
пасажирів
за
внутрішньообласним маршрутом «Коломия - Гвіздець»

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Загоряння

Внаслідок ДТП пішохід
отримав травми.

1-0-1 Не з вини

Унаслідок ДТП водій
автобуса та два його
пасажири отримали
травми.

1-0-3 Не з вини

Під час виходу з салону автобуса БОГДАН А-092, 2007
Унаслідок падіння
р.в., маршрут №386, після закриття дверей, сталось падіння
пішохід отримала травми
пішохода
Водій автобуса БАЗ-А079 не врахувавши дорожні
обставини, допустив зіткнення з легковим автомобілем
Постраждалих немає
Рено
Водій легкового автомобіля BMW у стані алкогольного
2 пасажири автобуса

1-0-1 Не з вини
1-0-0 З вини
1-0-2 Не з вини

7

15:00

Сотні
у м. Полтаві

26.09.2020
15:20

На 263 км
автодороги М-06
Київ – Чоп,
Рівненської області

сп’яніння не впорався з керуванням, виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом Рута20, водій якого здійснював перевезення 16 пасажирів за
міським маршрутом № 1
Водій
автобуса
Volkswagen-Crafter,
здійснюючи
перевезення 10 пасажирів за регулярним міжобласним
маршрутом Рівне – Київ, не дотримався безпечного
інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з легковим
автомобілем Мерседес-Бенц-Е220

8

27.09.2020
06:40

На вул. Костромська
у м. Рівному

Водій легкового автомобіля Peugeot-508 виїхав на
зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автобусом
ГАЛАЗ-А-075, водій якого здійснював перевезення 3
пасажирів за міжобласним маршрутом Луцьк – Зарічне

9

На 70 км автодороги
Н-09 Мукачево28.09.2020 Рогатин-Львів між
02:15
селами с. Стеблівка
та с. Сокирниця,
Закарпаської області

Водій автомобіля MERCEDES-SPRINTER не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з вантажним автомобіля DAF-105, який рухався в
зустрічному напрямку

27.09.2020
11:15

У с. Мишковичі,
Тернопільської
області

11

27.09.2020
12:48

На а/д. М12
142КМ+850,
с.Підгороднє,
Тернопільський р-н.,
Тернопільська обл.

12

29.09.2020
10:00.

На вул.
Митрополита
А. Шептицького,

10

Водій легкового автомобіля Фольксваген-Поло не
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і
допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.23, водій якого
здійснював
перевезення
8
пасажирів
за
внутрішньообласним маршрутом Космирін - Тернопіль
Водій автобуса Volkswagen-LT35, здійснюючи перевезення
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «Підгайці –
Тернопіль», не дотримався безпечної дистанції, не вибрав
безпечної швидкості руху, внаслідок чого допустив
зіткнення з легковим автомобілем таксі CHEVROLET
AVEO, який в результаті зіткнення виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковими
автомобілями FIAT-SCUDO та OPEL-ZEFIRA
Під час руху автобуса МАЗ-105060, за міським маршрутом
№ 108 сталося падіння пасажира

отримали травми

Постраждалих немає
Водій легкового
автомобіля, його
пасажир та пасажир
автобуса отримали
травми
Водій та 1 пасажир
автомобіля MERCEDESSPRINTER загинули на
місці пригоди, ще водій
вантажного автомобіля
та 1 його пасажир
автомобіля отримали
травми

1-0-0 З вини

1-0-3 Не з вини

1-2-2 Не з вини

3 пасажири легкового
автомобіля отримали
травми від госпіталізації
відмовились

1-0-3 Не з вини

Внаслідок ДТП тілесні
ушкодження отримали 4
пасажири автобуса і
водій легкового
автомобіля-таксі

1-0-5 З вини

Пасажир отримав
травму.

1-0-1 Не з вини

у м. Києві

13

29.09.2020
11:00

14

29.09.2020
23:39

15

30.09.2020
08:19

16

30.09.2020
19:23

На перехресті
вулиць
Преображенської та
Червоногвардійської
у м.
Кропивницькому

На 274 км а/д М-06
Київ-Чоп
Рівненської області

Перехрестя вулиць
В. Чорновола та
Басівкутська,
у м. Рівне
На бульварі
Кольцова,
у м. Києві
У с. Гряда,
автодороги М-09
Тернопіль - ЛьвівРава-Руська,
Жовківського
району,
Львівської обл.

17

01.10.2020
06:40

18

01.10.2020
05:30

На проспекті Героїв
Сталінграда,
у м. Харкові

19

01.10.2020

На спуску

Водій вантажного автомобіля Renault-Magnum-480 не
дотримався Правил дорожнього руху, допустив бокове
зіткнення з тролейбусом ДНІПРО-Т203, інв. №124, що
належить КП «Електротранс» (Кіровоградська обл.),
внаслідок зіткнення тролейбус скоїв наїзд на електроопору.
Водій тролейбуса дійснював перевезення 33 пасажирів за
міським тролейбусним маршрутом № 8
Водій
автобуса
MERCEDES-BENZ-SPRINTER,
здійснюючи нерегулярні перевезення пасажирів за
міжобласним маршрутом Київ - Рівне, рухаючись зі
сторони м. Житомир в напрямку м. Рівне, не вибрав
безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої
обстановки та допустив наїзд на вантажний автомобіль
IVECO-MAGIRUS, який стояв на правому узбіччі
проїжджої частини дороги
Водій автобуса Богдан не врахував дорожньої обстановки,
не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з
легковим автомобілем Fiat Doblo.
Водій автобуса MAЗ-203069, 2017 р.н., здійснюючи
перевезення пасажирів за міським маршрутом №90, на
пішохідному переїзді допустив наїзд на пішохода
Водій автобуса БАЗ-А079.14, водій якого рухався без
пасажирів за внутрішньообласним автобусним маршрутом
№ 151 «Львів - Жовква - Воля Гамулецька», під час
виконання маневру повороту ліворуч, не надав переваги в
русі та допустив зіткнення з легковим автомобілем
Volkswagen-Passat, водій якого рухався по рівнозначній
дорозі в зустрічному напрямку
Водій
автобуса
БОГДАН
A-09202,
здійснюючи
перевезення 11 пасажирів за міським маршрутом № 147-е
«бульв. С. Грицевця – вул. Університетська, внаслідок
порушення правил маневрування допустив зіткнення з
тролейбусом БОГДАН-Т70117, водій якого рухався без
пасажирів за міським маршрутом № 3 «РК «вул. 12-го
Квітня» – РК «вул. Університетська»
Водій автобуса I-VAN-A07A-30, здійснюючи перевезення

В результаті ДТП водій
тролейбуса отримав
трапвми

1-0-1 З вини

Пасажир автобуса
загинув на місці
пригоди, а водій та 2
пасажири автобуса
отримали тілесні
ушкодження

1-1-3 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Водій автобуса, а також
водій і пасажир
легкового автомобіля
отримали травми

1-0-3 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

5 пасажирів автобуса

1-0-5 З вини

20

12:30

Маринеско,
у м. Одеса

29.09.2020
11:25

По вул. Тичини,8
у м. ІваноФранківськ

1

23.09.2020
08:44

2

23.09.2020
08:01

3

29.09.2020
11:00.

4

01.10.2020
05:30

27.09.2020
01.25
1

пасажирів за міським маршрутом № 250, не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив попутне
зіткнення з автобусом БАЗ-А079, водій якого рухався за
міським маршрутом № 145 продовжив некерований рух та
здійснив зіткнення з легковим автомобілем Mazda-3
Водій
легкового
автомобіля
FORD
CONNEKT,
виїжджаючи зі стоянки, не надав перевагу в русі та
допустив зіткнення з автобусом Богдан А-09202, 2007 р.в.,
водій якого здійснював перевезення пасажирів за міським
маршрутом № 32 «Василя Симоненка – Обласна лікарня».

I-VAN отримали травми

Пасажирка автобуса
отримала травми

Міський електричний транспорт
На вул. Олексія
Водій легкового автомобіля Deawoo-Lanos, не врахувавши
Поради
дорожні обставини, допустив зіткнення з трамваєм Татра
Постраждалих немає
у м. Запоріжжі
Т3
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21093, не врахувавши
На вул. Діагональній
дорожні обставини, здійснив зіткнення із трамваєм
Постраждалих немає
у м. Запоріжжя
Татра-Т3, який рухався по трамвайному маршруту №16
Водій вантажного автомобіля Renault-Magnum-480 не
На перехресті
дотримався Правил дорожнього руху та допустив бокове
вулиць
В результаті ДТП водій
зіткнення з тролейбусом ДНІПРО-Т203, внаслідок
Преображенська та
тролейбуса отримав
зіткнення тролейбус скоїв наїзд на електроопору. Водій
Червоногвардійська
трапвми
тролейбуса дійснював перевезення 33 пасажирів за міським
у м. Кропивницкий
тролейбусним маршрутом № 8
Водій
автобуса
БОГДАН
A-09202,
здійснюючи
перевезення 11 пасажирів за міським маршрутом № 147-е
На проспекті Героїв «бульв. С. Грицевця – вул. Університетська, внаслідок
Сталінграда,
порушення правил маневрування допустив зіткнення з
Постраждалі відсутні
у м. Харкові
тролейбусом БОГДАН-Т70117, водій якого рухався без
пасажирів за міським маршрутом № 3 «РК «вул. 12-го
Квітня» – РК «вул. Університетська»
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Поїзд №50 Трускавець – Київ (ЧС4 №069 ТЧ-1 Київ- О 02.31 машиніст поїзда
«Львівська
Пасажирський) прибув із затримкою на 30 хв. через
№50 відмовився від
залізниця», ДН-2
недотримання
нормативного
графіка
руху
через допоміжного локомотива
Тернопіль, ст.
несправність локомотива із вимогою допоміжного. Надано та відправився о 02.39 із
Тернопіль
допоміжний локомотив ВЛ80К №423
загальною затримкою на
1 год. 40 хв

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини
1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Інцидент

2

28.09.2020
Регіональна філія
18.10
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Корсунь –
Городище

28.09.2020
19.00

3

29.09.2020
03.20
4

29.09.2020
22.43
5

30.09.2020
01.23
6

7

30.09.2020
13:20

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Карлівка – Колійний
пост 43 км. На
регульованому
переїзді 46 км ПК6
(без чергового),
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Радулин
Регіональна філія
ДН-1 Київ, перегін
Клавдієво –
Бородянка

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський.
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2

Поїзд №8352 (ЧМЕ3 №5563
Затримка поїзда №8352
застосував екстрене гальмування при швидкості 40 км/год
склала 1 год. 34 хв. По
для попередження наїзду на невідому особу, яка вибігла впливу затримано інші
перед поїздом на колію з зупиночної платформи "Валява". поїзди: №1507 на 3 год.,
Наїзд не попереджено, зупинився на 159 км ПК6, №1505 на 2 год., №740
смертельно травмовано стороннього чоловіка.
на 34 хв., №734 на 32 хв.,
№84 на 23 хв., №790 на
24 хв.
При справно працюючій переїзній сигналізації, сталося
зіткнення поїзда №711 Костянтинівка – Київ (HRCS2
№005) з легковим автомобілем Ford-Focus. Зупинився поїзд
Ступінь пошкодження
із застосуванням екстреного гальмування на 46 км ПК7.
електропоїзда буде
Водій автомобіля смертельно травмований. Вини філії
встановлено після
немає. Габарит відносно суміжної парної колії не
прибуття на кінцеву
порушено. Після прибирання автомобіля з колії та станцію (+2 год. 13 хв.)
проведення оперативно-слідчих дій, відправився поїзд при комісійному огляді
№711 самостійно о 21.05 із затримкою на 2 год. 07 хв. По
впливу затримано поїзди: №6580 на 18 хв., №6579 на 11 хв.
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№5336 ТЧ-7 Коростень по подаванню групи з 5 Після прибуття швидкої
навантажених цистерн (усі Білорусія) на п/колію, вагонами
допомоги працівник
вперед, травмовано рухомим складом складача поїздів помер.
ампутація обох ніг та руки.
Поїзд №2581 (ВЛ80т №1161 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-7
Поїзд № 2581
Коростень, 2645 т, 244 осі) зупинився на 54 км ПК6
відправився із
непарної колії через пошкодження струмоприймача та затримкою на 2 год. 17
обрив контактного проводу. В 00.30 бригадою ЕЧК-23 хв. По впливу затримано
Тетерів струмоприймач ув’язано, контактну мережу
поїзди: №91 на 59 хв.,
приведено в габарит рухомого складу. Відправився поїзд №7 на 50 хв., №17 на 36
№2581 самостійно о 01.00.
хв.
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
Затримок руху поїздів
евакуйовано.
немає
Отримано повідомлення від бригадира колії ПЧ-2 Лиман
про займання сухої трави в міжколії на 402 км ПК8-10 та
403 км ПК1-3. О 13.40 надано наказ № 361 на виїзд

Постраждалі відсутні
Поїзд № 9505 затримано
на 42 хв.

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

1-1-0 ДТП на
залічному переїзді

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Інше.
Пожежа

Лиман перегін
Святогірськ –
Форпостна.

8

30.09.2020
15.33

9

01.10.2020
01:02

10

01.10.2020
01:31

11

01.10.2020
05:35
01.10.2020
11:40
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пожежного поїзда ст. Лиман для локалізації пожежі.
Відправився зі ст. Лиман о 14.00, прибув на ст. Святогірськ
о 14.45. Повідомлено: ДСНС. О 16.28 пожежу
локалізовано, о 17.08 пожежний поїзд відправився на місце
дислокації ст. Лиман.
Отримано повідомлення від ПЧ-19 про загорання
дерев’яних шпал на колії ст. Кіндрашівська-Нова та на 961
Регіональна філія
км ПК5 перегону Кіндрашівська-Нова – Городній. О 16.15
«Донецька
надано наказ №362 на виїзд пожежного поїзда ст.
залізниця», ДН-2
Кіндрашівська-Нова для локалізації пожежі. Рух не
Лиман ст.
обмежено. Повідомлено: ДСНС. Затримок поїздів немає. О
Кіндрашівська-Нова 17.20 пожежа на ст. Кіндрашівська-Нова локалізована, о
17.25 пожежний поїзд
відправився на перегін
Кіндрашівська-Нова – Городній.
Поїзд №18 Ужгород – Харків (ЧС4 №036) на колії №II
застосував екстрене гальмування через наїзд на велосипед
Регіональна філія
кинутий стороннім чоловіком під поїзд із пасажирської
«Південно-Західна
платформи. Повідомлено поліцію. В результаті наїзду у
залізниця», ДН-1
локомотиві відірвано пісочну трубу та пошкоджено
Київ ст. Немішаєве
гальмівний циліндр. Поїзд затримано на 18 хв. Обставини
з’ясовуються.
Поїзд №2133 (2ЕС5к №070 ТЧ-2 Подільськ, 4952 т, 232 осі)
на 1476 км ПК10 колії №І, при швидкості руху 72 км/год.
Регіональна філія
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
«Одеська залізниця»,
стороннього
чоловіка,
який
вийшов
на
колію
ДН-1 Одеса ст.
безпосередньо перед поїздом та ліг на праву за напрямком
Вигода
руху рейкову нитку. Через незначну відстань наїзд не
попереджено, чоловіка смертельно травмовано..
Регіональна філія
Поїзд №6686 Красноград – Харків-Пасажирський (ЕР2
«Південна
№537) на 43 км ПК3 при швидкості руху 40 км/год.
залізниця», ДН-2
смертельно травмував стороннього чоловіка, який кинувся
Харків перегін
під поїзд. Поїзд затримано. Особа та обставини
Широкий – Власівка з’ясовуються.
Регіональна філія
Отримано повідомлення щодо мінування вагонного депо.
«Донецька
Працівників евакуйовано. Роботу депо відновлено,
залізниця», ДН-2
вибухових пристроїв не виявлено
Лиман, вагонне депо
ст. Слов’янськ

Постраждалі відсутні

Постраждалі відсутні

Смертельно травмовано
сторонню особу
Затримано поїзди:
№2133 на 46 хв., №9509
на 25 хв.

Смертельно травмовано
сторонню особу

Затримок поїздів немає

1-0-0 Інше.
Пожежа

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)
1-0-0 Втручання в
діяльність

(ВЧДР Слов’янськ)
01.10.2020
14:55
13

01.10.2020
14:22
14

01.10.2020
15:44
15

01.10.2020
08:43
16

01.10.2020
17:10
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Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст. Сенча

Поїзд №4838 (ЧМЕ3 №2401, у складі 1 вагон) на 151 км Смертельно травмовано
ПК9 застосував екстрене гальмування для попередження сторонню особу. Поїзд
наїзду на стороннього чоловіка, який йшов уздовж
№4838 затримано на 3
1-1-0 Аварія
залізничної колії та потрапив у габарит рухомого складу.
год. 42 хв. По впливу
(смертельне
Локомотивною бригадою поїзда подавалися звукові затримано поїзди: №6546
травмування)
сигнали підвищеної гучності, але наїзду уникнути не на 1 год. 55 хв., №6545
вдалося, чоловіка смертельно травмовано
на 43 хв.
Регіональна філія
Поїзд №6442 Рахів – Коломия (ДПЛ №006 РПЧ-4 Коломия,
Загальна затримка поїзда
«Львівська
РПЧМ-4) відправився із затримкою на 2 год. 18 хв. через
№ 6442 на2 год. 18 хв.
залізниця», ДН-4
запізнення поїзда №16 Харків – Рахів, який прибув о 15.08
1-0-0 Інцидент
По впливу затримано
Івано-Франківськ,
(+51 хв.) та відправлення по обороту поїзда №15 Рахів –
поїзд № 15 на 23 хв.
ст. Рахів
Харків о 15.43
Регіональна філія
Після обгону поїздом №318 поїзда №2760 (ВЛ80с №2390
«Одеська залізниця», ТЧ-2 Подільськ, прибув на колію №4 о 15.29) та
ДН-1 Одеса, ст.
відправлення з колії №4 у поїзді мимовільно спрацювали
Сербка
автогальма, машиніст помітив сторонніх осіб у середній Поїзд №2760 затримано 1-0-0 Втручання в
частині поїзда. При огляді стану поїзда у 9 та 10 з голови
більше 2 годин
діяльність
поїзда вагонах відповідно №95051082 та №95470673
(порожні з-під вивантаження пшениці) виявлено відкриті
два та один розвантажувальні люка
Регіональна філія
Згідно з наказом №4 виїхав пожежний поїзд
«Донецька
ст. Кіндрашівська-Нова для локалізації
осередків
залізниця», ДН-2
загорання на коліях №8, №9 та на 977 км ПК10, 978 км –
1-0-0 Інше
Лиман, ст.
979 км. О 13.05 пожежний поїзд роботу закінчив, Затримок поїздів немає
Пожежа
Кіндрашівська-Нова екіпірування водою. З 14.50 до 17.30 заправка водою
автомобілів ДСНС, пожежний поїзд повернуто на місце
дислокації
Регіональна філія
Після прибуття поїзда № 9506 (2ТЄ116 № 937/1175Б,
«Донецька
надійшло повідомлення від ДСП ст. Сіверськ щодо
залізниця», ДН-2
протікання вантажу у 16 вагоні з голови поїзда № 50852821
Лиман, ст. Сіверськ (власний), вантаж – аміак безводний скраплений (аварійна
Постраждалі відсутні.
1-0-0 Інше.
картка № 208, ООН – 1005, клас небезпеки – 2), Затримка поїзда склала 4
Аварійна ситуація
ст. відправлення Рубіжне Дон., ст. призначення Лиман Дон.
год.17 хв.
Викликано представників відправника. Вагон відчеплено та
відставлено на 34 спеціалізовану колію для проведення
перевірки маси вантажу
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01.10.2020
Регіональна філія
17:24
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Чорноліська

01.10.2020
19:31
19

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Кам’янськеПасажирське

Під час виконання маневрової роботи дрезиною АДМ
№ 046 (належності ЕЧК-8) сталося сходження дрезини на
централізованому стрілочному переводі № 42 (бруси –
дерево, рейки Р-50, СП 1/9 (колія ЕЧК-8, на балансі ПЧ)
усіма колісними парами. Маневри виконувались при
правильно приготовленому маршруті та відкритому сигналі
М20. Lрезину встановлено на рейки о 20.20. Колію закрито
для руху
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників вокзалу евакуйовано. О 20.50
роботу вокзалу відновлено. Після огляду вибухових
пристроїв не виявлено, повідомлення хибне

Перерви в русі,
затриманих поїздів
немає

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

