Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 28.02.2020 по 06.03.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
8
Не з вини:
6
0
7
ВСЬОГО:
10
0
15
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
3
0
2
Не ліцензований
1
0
4
Інше
1
0
1
ВСЬОГО:
5
0
7
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
8
2
3
- наїзди на
5
2
3
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
4
0
0
ВСЬОГО:
12
0
0
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
10
0
0
діяльність

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

1

2

Дата і час
скоєння
подій
27.02.2020
13:55
27.02.2020
14:10

3

29.02.2020
14:10

4

01.03.2020
10:06.

5

02.03.2020
05:35

6

02.03.2020
01:29

Місце скоєння
подій

3

0

6

2

0

0

15

0

0

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
На вулиці
Під час руху автобуса МАЗ-203069, 2017 р.в., водій якого
Генерала Наумова здійснював перевезення 11 пасажирів за міським
у м. Києві
маршрутом № 97 сталося падіння пасажира
На вулиці
Водій автобуса Рута-25ПЕ, 2005 р.в., рухаючись без
Громова у м.
пасажирів до АЗС, здійснив наїзд на пішохода, який
Костянтинівка
раптово вийшов на проїжджу частину дороги у
Донецької області невстановленому для цього місці
На вул.
Водій автобуса БОГДАН-А091, 2003 р.в. здійснюючи
В. Сосюри,
перевезення 18 пасажирів за міським маршрутом № 414
у м. Києві
недотримався безпечної дистанції та швидкості руху,
допустив попутне зіткнення з автобусом МАЗ-203065,
2011р.в., водій якого здійснював перевезення 11 пасажирів
за міським маршрутом № 63
На Площі
Під час руху автобуса I-VAN A07A1, водій якого здійснював
Солом’янська,
перевезення 15 пасажирів за міським регулярним
в м. Києві
маршрутом №198, сталося загоряння моторного відсіку.
На 77 км + 070 м
а/д Н-26 «Чугуїв – Водій
вантажного
автомобіля
КамАЗ-65115,
Мілове (через
не ліцензований, виїжджаючи на дорогу з площадки
Старобільськ)»,
відстою, внаслідок порушення правил маневрування скоїв
в’їзд в м.
зіткнення з легковим автомобілем ДЕУ-Ланос р/н
Куп’янськ
AX2145BX, який рухався в зустрічному напрямку
Харківської обл.
В мікрорайоні 5-й Під час здійснення перевезення водієм автобуса
Зарічний, в районі ЛАЗ-42078, 2001 р.в., під час здійснення перевезення 3
станції
пасажирів для власних потреб (працівників ЦМК),
швидкісного
відбулось загоряння автобуса. Водій автобуса викликав

Попередня
причина пригоди

Наслідки подій
Пасажир
1945
отримав травму

р.н.,

Пішохід
2009
отримав травму

р.н.,

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

2 пасажири автобуса
Богдан отримав травми
1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 Загоряння
Внаслідок ДТП водій
легкового автомобіля та
3 його пасажири
загинули

Внаслідок пожежі
постраждали водій та
пасажир автобуса

1-4-0 Не з вини
(НЕЛІЦЕНЗІАТ)

1-0-2 Загоряння

7

трамваю
«Електрозаводськ
а» у м.Кривий Ріг,
Дніпропетровська
обл.
На вул. Гната
02.03.2020
Юри
18:41
у м. Києві

8

03.03.2020
05:45

9

03.03.2020
08:40

10

03.03.2020
13:45

11

03.03.2020

12

04.03.2019
09:30

13

04.03.2020
12:26

На 199 км
автодороги М-06
Київ – Чоп
поблизу с.
Улашанівка
Житомирської
області
На вулиці Зодчих
у м. Києві
На вулиці
Космічної
у м. Дніпрі

На перехресті
проспекту
Будівельників та
Мітрополицької у
м. Маріуполі
Донецької області
На вул.Кривоноса
у м.Тернополі
На проспекті
Перемоги

пожежно-рятувальну службу.

Водій
автобуса
АТАМАН-А-092G6,
2015
р.в.,
здійснюючи перевезення 13 пасажирів за міським
маршрутом № 510, скоїв наїзд на пішохода на пішохідному
переході
Водій автобуса Scania, р/н 4SN4159, нерезидент,
здійснюючи перевезення пасажирів за міжнародним
маршрутом Півзень (Чеська Республіка) – Київ,
недотримався безпечної швидкості та дистанції руху і
допустив зіткнення з вантажним автомобілем МАН
Водій легкового автомобіля Фольксваген-СС недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом Атаман-А092, водій якого здійснював
перевезення 13 пасажирів за міським маршрутом № 304
Водій вантажного автомобіля крана-моніпулятора ДАФ45.150 під час руху повернулася виносна опора та
допустила зіткнення з автобусами Мерседес-Бенц, водій
якого здійснював перевезення 12 пасажирів за міським
маршрутом № 60 та автобусом Мерседес-Бенц, водій якого
здійснював перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом
№ 19
Під час руху автобуса МАЗ-203, 2019 р.в., водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 12 сталося падіння пасажира (кондуктор)
Водій автобуса БАЗ-А079.04, 2005 р.в., недотримався
дистанції і допустив зіткнення з легковим автомобілем
FORD-FOCUS.
Під час руху в автобусі VOLVO-B6, водій якого здійснював
нерегулярні перевезення 36 пасажирів, сталось загоряння у

Внаслідок пригоди
пішохід отримала
травми.
Дві особи отримали
травми різних ступенів
тяжкості та були
доставлені до лікарні

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травму та був
доставлений до лікарні
1 пасажир автобуса
Мерседес №1 отримав
травму та був
доставлений до лікарні

Пасажир отримав
травму та був
доставлений до лікарні

1-0-1 З вини

1-0-2 Не резидент

1-0-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини

Постраждалих не має
1-0-0 З вини
Постраждалих не має

1-0-0 Загоряння

14

15

1

04.03.2020
10:35

05.03.2020
05:40

у м. Києві
На вул. Київське
Шосе
у м. Житомирі
Одноколійний
перегін Хуст –
Буштина, 91 км
ПК9, м. Ужгород,
Закарпатської
області

моторному відсіку
Водій легкового автомобіля VOLKSWAGEN-Т5 не
врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням
та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем MAN18.463, 2003 р.в., що зупинився в крайній правій смузі руху
біля узбіччя.
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц Спрінтер,
2003 р.в., здійснюючи перевезення 8 пасажирів, виїхав на
залізничний переїзд, де проігнорував світлові і звукові
сигнали сигналізації та перекриття руху шлагбаумом,
внаслідок чого сталося зіткнення з поїздом №4833

Міський електричний транспорт
На вулиці Великої Під час руху тролейбуса Шкода-14Тр, водій якого
03.03.2020
Бердичівської
здійснював перевезення 30 пасажирів за міським
12:45
у м. Житомирі
маршрутом № 1 відбулося від’єднання струмоприймача,
внаслідок чого було пошкоджено світлофор

Водій легкового
автомобіля отримав
травми.
6 пасажирів легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-1 Не з вини

1-0-6 З вини

Постраждалих не має

1-0-0 З вини

Затримки поїздів не
сталося

1-0-0 Інцидент

Залізничний транспорт
28.02.2020
11.25
1

28.02.2020
10.18
2

29.02.2020
00.02
3

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Пологи
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса,
одноколійний
перегін КаролінаБугаз – Бугаз
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Кам’янськеПасажирське –

При виїзді локомотива 2ТЕ116 №1201 з колії №3
Північного приймального-відправного парку за маневровий
сигнал М34 до сигналу М14

На пульт-табло ДСП ст. Кароліна-Бугаз сигналізує хибна
зайнятість перегону. При огляді електромеханіком зв’язку
на ст. Кароліна-Бугаз біля пішохідного мосту на 52 км ПК9
Затримано поїзд №6303
виявлено пошкодження двох магістральних кабелів типу
на 31 хв.
МКПАБ7х4+5х2 та МКПАБ4х4, глибина залягання кабелю
1 метр, під час виконання земляних робіт невідомими
особами без погодження з працівниками ШЧ.
За повідомленням машиніста поїзда №1199 (ДЕ1 №023 ТЧ1 Н.Д.-Вузол) сигнальні установки: №1 згасла, №3
По впливу затримано
сигналізує червоним вогнем. Оглядом працівників ШЧ поїзди: №2827 на 46 хв.,
виявлено, що на сигнальній установці №1 сторонніми №37 на 32 хв., №11 на 30
особами вскрито релейну шафу
хв. №1199 на 25 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

Воскобійня
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Солоницька –
Лубни
29.02.2020 Регіональна філія
17:56
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст.
ХарківПасажирський
29.02.2020 Регіональна філія
17:53
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Дніпро-Головний
01.03.2020 Регіональна філія
14:09
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми
перегін
Торопилівка –
Суми
29.02.2020
16:17
4

5

6

7

02.03.202
02.57
8

02.03.2020
06:24
9

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка
ст. Миколаєве
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків
перегін Харків-

Поїзд №723 Харків – Київ (HRCS2 №010) зупинився на 178
км ПК8 з застосуванням екстреного гальмування через
накладання сторонніх предметів (каміння) на колію, з
наїздом. При огляді пошкоджень електропоїзда не
виявлено.
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 20.05 роботу
вокзалу відновлено, вибухових пристроїв не виявлено

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
О 18.30 пошукові роботи закінчено, вибухових пристроїв
не виявлено. Евакуація пасажирів та працівників не
проводилась.

Поїзд №723 затримано
на 7 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїзда склала
15 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №4802 (ЧМЕ3 №1947) зупинився на 51 км ПК9 з
застосуванням екстреного гальмування через накладання
сторонніми особами гілок дерев на колію, з наїздом.

Поїзд №2790 (ВЛ80Т №1441 ТЧ-7 Знам’янка, ТЧ-4
Помічна) зупинився на колії №ІІ для огляду локомотива. О
03.44 після огляду, машиніст повідомив про необхідність
Поїзд №2790 затримано
заміни локомотива через заклинення 8 колісної пари. Зі ст.
на 3 год. 31 хв
Колосівка о 05.20 надано локомотив ВЛ80Т №1837 ТЧ-7.
Після розміну локомотивів, відправився поїзд №2790 о
06.28 із затримкою на 3 год. 31 хв.
Поїзд №7639 (ЕР2 №7033) на 786 км ПК7 в межах
зупиночної платформи «Липовий Гай» травмував
. Поїзд №7639 затримано
стороннього чоловіка
на 22 хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

Пасажирський –
Покотилівка
02.03.2020
11.15
10

02.03.2020
12.59
11

02.03.2020
16.45

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Підзамче –
Підбірці.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Дергачі –
Слатине.
Ст. Перемишль
(Польща).

12

02.03.2020
21.22

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

13

14

03.03.2020
06.15

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1

Регіональна філія «Львівська залізниця», ДН-5 Ужгород,
перегін Вовчий — Свалява. Поїзд №6183 Стрий –
Мукачево (ЕР2 №8008) на 1672 км ПК5 травмував
невідому жінку середнього віку. Потерпілу поїздом
доставлено до ст. Свалява та передано медпрацівникам
швидкої допомоги.
Поїзд №6024 Харків-Пасажирський – Козача Лопань (ЕР2Р
№7211) на 756 км ПК2 смертельно травмував стороннього
чоловіка

Поїзд №706 Перемишль – Київ (HRCS2 №005) під час
відправлення у вихідній горловині спрацював захист АДД
на вагоні №05, виявлено злам струмоприймача
(знаходиться в габариті) та обірваний контактний дріт
близько 100 м. О 20.57 пасажирів зі ст. Львів відправлено
за маршрутом додатковим поїздом №906 Львів – Київ
(склад із пасажирських вагонів). О 21.52 поїзд №706
надійшов на ст. Мостиська 2 із запізненням.
Після прибуття поїзда №2173 (ВЛ8 №509) на колію №9, під
час комерційного огляду приймальниками поїздів виявлено
витікання вантажу через нижній зливний пристрій у 47
вагоні
№50030782
(Україна,
вантаж
–
смола
кам’яновугільна, аварійна картка – №906, номер ООН –
3082, ст. навантаження Кривий Ріг, ст. призначення Лієпая
(Латвія)).
О
22.04
витікання вантажу
усунено
приймальниками поїздів шляхом докручування нижнього
зливного пристрою на 2 оберта. Вагон відчеплено від
складу поїзда та подано на колію №50 для зважування та
подальшого докручування нижнього універсального
зливного пристрою через верхній завантажувальний люк
При виконанні маневрової роботи на під’їзній колії
власним локомотивом ЧМЕ3 №1005 із групою з 16 вагонів
(1456 т, 64 осі), вагонами вперед, на технологічному

Поїзд № 6183 затримано
на 17 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд №6024 затримано
на 2 год. 19 хв. По
впливу затримано поїзд
№6026 на 11 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда № 706
складає 4 год. 19 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №2173 затримано
на 2 год. 30 хв.

Затримок поїздів немає

1-0-0 Аварійна
ситуація
(витік вантажу)

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Одеса, ст.
ЧорноморськПорт, під’їзна
колія СП ТОВ
«Трансбалктермін
ал» (колія на
балансі власника).

15

03.03.2020
13.5714.14

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-1
Одеса, ст. Дачне

03.03.2020
21.20

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

03.03.2020
22.50

Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Знам’янка.

16

17

04.03.2020
07.20

18

проїзді допущено бічне зіткнення з вантажним автомобілем
«RENAULT», Водій автомобіля виїхав у негабарит до
рухомого складу з лівого за напрямком руху боку
безпосередньо перед маневровим складом. Внаслідок
зіткнення у першому за напрямком руху вагоні №58521329
(Україна) пошкоджено штурвали приводу механізму
розвантаження, у другому вагоні №58542481 (Україна) три ребра жорсткості кузова, в автомобілі - передня
частина кабіни.
Під час слідування поїзда №1912 (2ЕЛ5 №012 ТЧ-2
Подільськ) на 1486 км ПК6 групою підлітків під вагони
кинуто автомобільну шину, внаслідок чого сталося
роз’єднання гальмівних рукавів між 3 – 7 з голови поїзда
вагонами відповідно №59880906, №95943056, №95955266,
№95699526 та №95131686.
Під час виконання тепловозом ЧМЕ3 №1750 маневрової
роботи з витягування групи 19 вагонів з 12 колії на
сортувальну гірку на стрілочному переводі №2/12 сталося
сходження двох колісних пар першого візка та першої
колісної пари другого візка пара 16-го за напрямком руху
вагона №58522996 (Україна, зерновоз порожній).
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
евакуйовано. О 23.58 роботу вокзалу відновлено,
вибухових пристроїв не виявлено.
Під час комерційного огляду поїзда №1813 (прибув о
06.15) на колії №8ф Фастівського парку приймальником
поїздів виявлено протікання вантажу, інтенсивністю 7-8
крапель/хв. з нижнього зливного пристрою у 30 з голови
поїзда вагоні-цистерні №73037061 (Україна, приписки
Одеська зал., вантаж – паливо дизельне, АК – 315, ООН –
1202, клас небезпеки – 3, транспортна категорія – 3, ст.
відправлення – Кагамлицька, ст. призначення Нікополь,
отримувач Нікопольська в/ч А-2110). О 08.20 після
перестановки вагона на знеструмлену колію №2ф
протікання вантажу припинилось. Кількість втрати

Затримка поїзда №1912
склала 17 хв. По впливу
затримано поїзд №6256
на 16 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

О 22.13 надано наказ на
виїзд відновного поїзда
ст. Дніпро

1-0-0 Аварія
сходження
рухомого складу

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримки поїздів не має.

1-0-0 Аварійна
ситуація (витік
вантажу)

19

04.03.2020
11.4513.08

04.03.2020
13.3914.39
20

04.03.2020
14.55
21

04.03.2020
19.21
22

04.03.2020
19.27
23

24

04.03.2020
17.25

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя,
перегін Берда –
Бердянськ.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
ст. Шаласька.

Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Баришівка –
Березань.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Колійний пост 18
км – Лосєве.
Регіональна філія
«Південно-

вантажу буде визначено після підтягування нижнього
зливного пристрою через верхній завантажувальний люк та
проведення контрольного зважування.
Поїзд №115 Київ – Бердянськ (2ТЕ116 №1519 ТЧ-4
Пологи) на 205 км ПК5 смертельно травмував стороннього
чоловіка, віком приблизно 40 років. Поїзд №115 затримано.

На нерегульованому переїзді 168 км ПК3 (ІV категорії, без
чергового), при справно працюючій переїзній світловій та
звуковій сигналізації із заборонним показанням, сталося
зіткнення поїзда №8552 (ЧМЕ3 №5620 ТЧ-6 Христинівка,
колієвимірювач, прямував по маршруту Христинівка –
Цвіткове) з скутером Honda Dio, який в’їхав у бік
локомотива. Вини філії немає. Потерпілих немає. Поїзд
№8552 затримано.
Отримано повідомлення щодо мінування будівель
Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
працівників евакуйовано.

Поїзд №720 Київ – Харків (HRCS2 №007) зупинився на 51
км ПК9 з застосуванням екстреного гальмування через
накладання стороннього предмета (дорожній знак) на
колію, з наїздом. При огляді пошкоджень електропоїзда не
виявлено.
Засилочний поїзд №7680 (ЕР2Р №1035) на 19 км ПК9
травмував
стороннього
чоловіка.
Потерпілого
госпіталізовано машиною швидкої допомоги з переломом
обох ніг.
Чергова по станції повідомила про задимлення «пульттабло». Живлення приміщення ДСП та поста ЕЦ

Поїзд № 115 затримано
на 1 год. 23 хв.

Затримка поїзда №8552
склала 1 год.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Втручання в
діяльність
Затримки поїздів не має.

1-0-0 Втручання в
діяльність
Поїзд №720 затримано
на 5 хв.

Затримка поїзда №7680
склала 2 год. 07 хв. По
впливу затримано поїзд
№7695 на 1 год. 29 хв.
Затримано поїзди:
№2804 на 57 хв., №2810

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інцидент

Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Могиляни.

05.03.2020
05.40

25

05.03.2020
08:04

26

05.03.2020
06:50
27

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород,
одноколійний
перегін Хуст –
Буштина.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
ст. Таврійськ

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

відключено. О 17.38 повідомлено ДСНС та надано наказ на на 56 хв., №749 на 43 хв.,
виїзд пожежного поїзда ст. Шепетівка, відправився о 17.56. №885 на 21 хв., №6286
Стрілочні переводи №1/3, №2/4 взято на закладки та
на 16 хв.
навісні замки. Рух поїздів на станції по парній та непарній
колії здійснюється за дозволом на бланку зеленого кольору
(форми ДУ-54) зі швидкістю не більше 20 км/год. О 18.05
на місце події прибув пожежний автомобіль АЦ-40 ДПРЧ17 м. Остріг. Задимлення ліквідовано о 19.05 силами
ДПРЧ-17 та працівниками станції. Пожежний поїзд на ст.
Кривин отримав відміну наказу, повернутий на місце
дислокації. Підключено пристрої автодії по парній колії о
04.00 та по непарній о 05.00. Виконуються відновні роботи.
На регульованому переїзді 91 км ПК9 (з черговим
працівником ПЧ-15), при справно працюючій переїзній
світловій та звуковій сигналізації та закритих шлагбаумах,
сталося зіткнення поїзда №4833 (резервний локомотив
ЧМЕ3т №6898) з приватним автомобілем марки «Mercedes- Поїзд №4833 затримано.
Benz Sprinter». Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. В
автомобілі знаходилося 8 пасажирів та водій. Двома
машинами швидкої допомоги 6 чоловік госпіталізовано в
лікарню м. Тячів. Поїзд №4833 затримано
Під час прибуття поїзда №3702 (2ТЕ116 №1353) на колію
№9 між стрілочними переводами №2 та №12 стався схід
другого та третього порожніх вагонів з хвоста поїзда
(№63812663, Україна – другим візком, №56229446, Україна
– першим візком за напрямком руху), без порушення Затримки поїздів не має
габариту. О 08.28 надано наказ на відправлення відновного
поїзда зі ст. Запоріжжя II. Причина: перекочування гребня
колеса в районі стика рейок на 5 км ПК10 перегону роз’їзд
Орлянка – Таврійськ.
Під час виконання маневрової роботи з подачі 17 порожніх
вагонів на колії №28 Лубенської філії ПрАТ «Київ –
Дніпровське МППЗТ» вагонами вперед локомотивом ТЕМ
№7577 (на балансі колієвласника, машиніст Гаркавець,
Затримки поїздів не має
складач поїздів) стався схід 3 вагонів (10,11,12 за
напрямком руху: №58538679 – друга колісна пара другого
візка, №95603510 – всі колісні пари обидві сторони,
53232484 – перший візок)

1-0-6 ДТП на
залізничному
переїзді

Аварія 1-0-0
(сходження)

Аварія 1-0-0
(сходження)

