Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 28.08.2020 по 04.09.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
0
Не з вини:
8
1
5
ВСЬОГО:
10
1
5
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
2
Не з вини:
3
0
1
ВСЬОГО:
4
0
3
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
1
0
1
Інше
1
1
1
ВСЬОГО:
3
1
2
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
11

0
5

0
4

9

5

4

0

0

0

2

0

0

6
0
0
17
5
4
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

На перехресті
вулиць Шевченка та
Чорновола у м.
Кропивницькому,
Кіровоградська обл.

1

28.08.2020
08:00

2

На перехресті вулиці
Бежівка, Т1018 та
28.08.2020
ПСО (Р03)
17:55
м. Бориспіль.
Київської обл.

3

29.08.2020
10:10

В с. Мізеківські
хутори, Вінницького
району,
Вінницької обл.

4

29.08.2020
15:00

На вул.
Краснодарській,
у м. Харкові

5

29.08.2020

На перехресті вул.

10

0

0

3

0

0

3

0

0

16

0

0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2106, виконуючи поворот
ліворуч, не переконався у безпечності маневру та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Volkswagen-Polo, який в
свою
чергу
зіткнувся
з
автобусом
БАЗ-22154,
водій якого здійснював перевезення 7 пасажирів за міським
автобусним маршрутом загального користування № 21
«Озерна Балка – МАУП – Озерна Балка»

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2104, виїхавши на
автомобіля від
перехрестя з другорядної дороги, допустив зіткнення з
отриманих травм загинув
вантажним автомобілем DAF-XF-460 FT, з напівпричіпом
на місці пригоди, а його
бітумовоз ALI RIZA USTA
пасажир отримав травми
Водій мотоцикла FORTE-FT200GY-C5B не врахував
дорожньої обстановки та допустив зіткнення з автобусом
ПАЗ-3205, водій якого здійснював посадку-висадку
Водій мотоцикла
пасажирів на зупинці громадського транспорту, здійснюючи
отримав травми
перевезення
10
пасажирів
за
регулярним
внутрішньообласним маршрутом «Мізеківські хуториВінниця»
Водій легкового автомобіля ДЕУ-СЕНС внаслідок
порушення правил проїзду перехрестя скоїв зіткнення з
автобусом РУТА-20, водій якого здійснював регулярні
Постраждалі відсутні
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 213
«ст..м. Академіка Барабашова – ст.м. Індустріальна»
Водій вантажного автомобіля КамАЗ-43253, в наслідок
Постраждалі відсутні

1-1-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини
1-0-0 Не з вини

17:30

6

30.08.2020
18:53

7

31.08.2020
06: 00

8

31.08.2020
16:10

9

31.08.2020
14:20

10

01.09.2020
11:30

11

01.09.2020
15:12

12

01.09.2020
10:30

Жилярді та
вул. С. Ковпака,
у м. Харкові

технічної несправності відмова гальм, допустив зіткнення з
легковим автомобілем Toyota-Highlander, р/н AX9737AН з
послідуючим
зіткненням
з
легковим
автомобілем
СИТРОЕН-ХМ, та автобусом І-VAN A07A1, , водій якого
здійснював регулярні перевезення 15 пасажирів за міським
маршрутом № 263е «просп. Ювілейний (602-й мікрорайон) –
вул. Клочківська (УкрНДІ протезування)»
На вул. Івана
Водій мопеда YAМАHА, перебуваючи в стані алкогольного
Щербини
сп’яніння, раптово виїхав на проїзну частину, де допустив
у с. Іваньки,
бокове зіткнення з автобусом ЕТАЛОН,
водій
Маньківського р-ну., якого здійснював перевезення пасажирів за приміським
Черкаської обл.
внутрішньообласним маршрутом «Черкаси - Маньківка»
На Солом’янській
Під час рух автобусу БОГДАН-А-09202, водій якого рухався
площі,
без пасажирів не за маршрутом та допустив наїзд на
у м. Києві
пішохода, який рухався на пішохідному переході
Водій вантажного автомобіля VOLVО-FН-12, рухаючись з
напівпричепом, недотримався безпечної дистанції та
На вул. Клочківська, швидкості руху, допустив попутне зіткнення з автобусом
у м. Харкові
БАЗ-А079.14, водій якого здійснював перевезення 5
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
№ 1156 «Харків – Зооветакадемія»
Водій легкового автомобіля SKODА-Octavia виїхав на смугу
Поблизу
зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом
с.Симонівка,
MERCEDES-BENZ, водій якого рухався у зустрічному
Сумського р-ну,
напрямку та здійснював нерегулярні перевезення 5
Сумської обл.
пасажирів за міжобласним маршрутом «Суми-Київ»
Водій легкового автомобіля ДЕУ-Ланос, здійснюючи маневр
На вул. Піхотинська, обгону, не врахував дорожньої обстановки та допустив
у м. Кривому Розі,
зіткнення з автобусом MERCEDES-BENZ,
водій
Дніпропетровської якого здійснював перевезення 9 пасажирів за регулярним
обл.
міським маршрутом № 300 «мкрн. Всебратське – 2
(кільцевий)»
На 134 км.
Під час здійснення нерегулярних перевезень 20 пасажирів з
автодороги М-05
м. Одеса до м. Київ в моторному відсіку автобуса SETRA
Київ-Одеса,
S315HD, сталося самозагоряння електрообладнання.
Київської обл.
Пасажири були евакуйовані до прибуття спецслужб
На перехресті
Водій автобуса БОГДАН-А701.32, рухаючись за міським
вул.Покровська
маршрутом № 57А «Баранівка-Центр» без пасажирів, під час

Водій мопеда отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1
Неліцензований

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не вини

2 пасажири легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Загоряння

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

площа та
вул.Кооперативна,
у м. Суми

Від отриманих травм
Водій легкового автомобіля AUDI 200 виїхав на смугу
пасажир легкового
зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним
автомобіля загинув на
автомобілем DAF XF, р/н АМ0674-1 (РП Білорусь), який
місці події, водій цього ж
рухався у зустрічному напрямку.
авто отримав травми
Міський електричний транспорт
Водій вантажного автомобіля VOLVО-FM, рухаючись з
напівпричепом
SМІТC-SCS24L-1362EB,
недотримався
На Гімназійній
безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з
набережній,
Постраждалі відсутні
тролейбусом ЛАЗ-E183A1, водій якого здійснював
у м. Харкові
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 5 «вул.
Університетська – Аеропорт»
Пасажирка тролейбуса ЗиУ-9, нехтуючи правилами безпеки
під час пред’явлення посвідчення для пільгового
На просп. Миру,
Пасажир тролейбуса
перевезення, не втрималася на ногах та впала на підлогу
у м. Житомирі
отримав травми
тролейбуса, водій якого виконував перевезення 10 пасажирів
за маршрутом №3 «Богунія – Смолянка - Вокзал».
Водій легкового автомобіля Volkswagen-Polo, внаслідок
порушення правил проїзду перехресть скоїв зіткнення з
На вул. Шевченка,
трамваєм TАТРA-T3, водій якого здійснював перевезення 20
Постраждалі відсутні
у м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 26 «РК «Парк
ім.
Горького» – РК «Південно-Східне»
Під час руху трамвая TАТРA-T3, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 8 «РК
«602-й мікрорайон» – РК «вул. Одеська», через
На вул. Морозова,
2 пасажири трамвая
незадовільний технічний стан трамвайної колії сталося
у м. Харкові
отримали травми
сходження другого заднього візка трамвайного вагона інв. №
520 з рейок, внаслідок чого стався наїзд на перешкоду
(електроопору)
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Поїзд №1906 (2ЕС5к №067 ТЧ-2 Подільськ) при швидкості
«Одеська залізниця», руху 45 км/год застосував екстрене гальмування для Травмовано сторонню
ДН-1 Одеса перегін запобігання наїзду на жінку, яка вибігала перед поїздом та
особу. Поїзд №1906
Одеса-Західна –
лягла на рейки на 3 км ПК6 зазначеного перегону на сигнали
затримано на 14 хв.
Одеса-Застава І
підвищеної гучності не реагувала. Через незначну відстань

13

На 133 км
03.09.2020
автодороги Н-17
14:26
Луцьк-Радехів-Львів,
Волинської обл.

1

31.08.2020
11:10

2

01.09.2020
11:30

3

02.09.2020
10:30

4

03.09.2020
07:42

28.08.2020
19:26
1

розвороту допустив зіткнення з легковим автомобілем
Mitsubishi-Outlander, який рухався по лівій суміжній смузі в
попутному напрямку. Автобус.
1-1-1 Нерезидент

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-2 З вини
(Сходження)

1-0-1 Аварія
(травмування)

28.08.2020
19:38
2

28.08.2020
22:10
3

5

6

7

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Малин – Чоповичі

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
НижньодніпровськВузол
29.08.2020
Регіональна філія
03:42
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Каховка.
28.08.2020
22:50

4

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

(150-200 м) наїзд не попереджено, травмовано сторонню
жінку (віком приблизно 50 років). Потерпілу госпіталізовано
в лікарню м. Одеса
На колії №9 на відстані 430 м від світлофора «Ч9» біля
КТПДПР-№58-27,5/0,4 кВ
смертельно
травмований
електрострумом машиніст тепловоза виробничого підрозділу
«Локомотивне депо Полтава», який під час підготовки до
здачі маневрового тепловоза ЧМЕ3Т №7307 ТЧ-5 Полтава
піднявся на дах тепловоза та наблизився до шлейфу
КТПДПР-№58
З повідомлення машиніста поїзда №4481 (ВЛ80К №545 ТЧ-3
Козятин, ТЧМ-7 Коростень) на 112 км ПК7 на узбіччі
непарної колії лежить людина. Оглядом виявлено
травмованого (розбита голова) стороннього чоловіка (віком
приблизно 60 років), з ознаками травмування рухомим
складом. Потерпілого госпіталізовано
При огляді вагонів на колії №4Л Приймально-відправного
парку «Л» приймальник вагонів спіткнулась та впала, в
результаті чого травмувала ліву руку. Потерпілу з імовірним
перелом кістки лівого передпліччя госпіталізовано до
дорожньої клінічної лікарні м. Дніпро.

Смертельно травмовано
працівника УЗ.

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

Травмовано сторонню
особу. Затримок поїздів
немає.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Травмовано працівника
УЗ

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

Поїзд №6321 Каховка – Миколаїв-Вантажний (Д1 №775/711
РПЧ-6 Христинівка) через несправність дизель-поїзда
відправився із затримкою на 27 хв. О 05.05 поїзд зупинився
на 310 км ПК1 перегону Каховка – Матросівка для
Затримано поїзд №6321
виконання ремонту дизель-поїзда, о 05.20 відправився. О
на 1 год. 48 хв.
06.13 поїзд прибув на ст. Івано-Купино, з вимогою
допоміжного локомотива. Зі ст.Снігурівка надано
допоміжний локомотив ЧМЕ3 №4272. Відправився поїзд
№6321 з допоміжним о 06.30 із затримкою.
30.08.2020
Регіональна філія
Поїзд №37 Запоріжжя – Київ (ЧС4 №189 ТЧ-1 Київ-Пас.) на
01:47
«Одеська залізниця», 386 км ПК9 на прямій ділянці колії при швидкості руху 120
Смертельно травмовано
ДН-3 Знам’янка,
км/год. застосував екстрене гальмування для запобігання
сторонню особу. Поїзд
перегін Зелена –
наїзду на сторонню особу, яка не реагувала на сигнали
№37 затримано на 27 хв.
Щаслива
підвищеної гучності. Наїзд не попереджено, смертельно
травмовано стороннього чоловіка
30.08.2020
Регіональна філія
Поїзд №101 Херсон – Київ (ЧС4 №099 ТЧ-1 Київ) застосував Смертельно травмовано

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)
1-1-0 Аварія

«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Цибулеве –
Чорноліська

екстрене гальмування при швидкості 90 км/год для
попередження наїзду на невідому особу, що знаходилась в
колії на 276 км ПК1. Зупинився поїзд на 277 км ПК6, наїзд
попередити не вдалося, смертельно травмовано стороннього
чоловіка на вигляд 30 – 40 років

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. ГлиннаНаварія.
30.08.2020
Регіональна філія
15.45
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін ім. Г.
Кірпи – Колійний
пост 19 км.
31.08.2020
Регіональна філія
05:37
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Користівка

До ДСП звернувся сторонній чоловік по причині отримання
травми руки (ампутація пальців) при спробі переходу через
колію №ІІ в невстановленому місці під вагонами поїзда
№3102 (ВЛ11м №102, 47 вагонів). Потерпілого
госпіталізовано до районної лікарні м. Пустомити
ДСП ст. ім. Г. Кірпи отримано повідомлення від стороннього
чоловіка, який виявив снаряд часів ВВВ на 18 км ПК8 біля
опори №5. Під час огляду знайдено снаряд в полосі відводу
на відстані 25 метрів від непарної колії. Безпеці руху не
загрожує. Снаряд вивезено працівниками ДСНС о 17.54.

13:24

30.08.2020
14:35
8

9

10

31.08.2020
09:20

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Васильків-І

11

12

31.08.2020
14:35

Регіональна філія
«Південно-Західна

Поїзд №9539 (ВЛ80Т №1486 ТЧ-6 Кременчук, 4932 т, 212
осей) зупинився в непарній горловині станції через
несправність локомотива (відсутність набору позицій), з
вимогою допоміжного о 05.56. Надано допоміжний
локомотив ВЛ80С №1593. О 06.43 поїзд №9539 з
допоміжним прибув на колію №ІІІ. Склад поїзда закріплено,
допоміжний та поїзний локомотиви відчеплено. Під склад
поїзда надано інший локомотив ВЛ80С №1780, відправився
поїзд №9539 о 08.20
При виконанні маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3Т
№5017 ТЧ-9 Дарниця з групою 12 вагонів, вагонами вперед,
по колії №10 на регульованому переїзді 891 км +348 м (з
черговим
працівником
ПЧ-3
Київ,
обладнаний
автоматичною
світлофорною
сигналізацією
з
напівавтоматичними шлагбаумами) сталося зіткнення
першого за напрямком руху вагона №60400074 з легковим
автомобілем
Volkswagen-Transporter.
Пошкодження
залізничного майна, потерпілих та затримки поїздів немає
Поїзд №9503 (2ТЕ10М №3605 БЧ, 6071 т, 71 вагон, 284 осі)
зупинився на 241 км ПК5 почувши вибух. Оглядом

сторонню особу.
Затримка поїзда №101
склала 1 го 42 хв. По
впливу затримано
поїзди: №9507 на 2 год.
30 хв., №6505 на 1 год.
18 хв., №2003 на 1 год.

(смертельне
травмування)

Травмовано сторонню
особу. Затримок поїздів
не має.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримок поїздів не має.

1-0-0 Інше

Затримка поїзда №9539
на 2 год. 43 хв. По
впливу затримано
поїзди: №9507 на 45 хв.,
№9509 на 15 хв.

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Постраждалі відсутні.
Затримка поїзда №9503

1-0-0 Втручання
в діяльність

залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Бехи – Сокорики

13

31.08.2020
11:56
31.08.2020
15:42

14

31.08.2020
23:57
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Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Красне
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Есхар – Мохнач.

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро,
одноколійний
перегін
Богуславський –
МиколаївкаДонецька

помічником машиніста о 14.50 виявлено між 55 за
напрямком руху вагоном №72033921 та 56 вагоном
№74961444 пошкодження рейко-шпальної решітки в
результаті підриву. Сходження рухомого складу та пожежі
немає. О 15.05 для виведення хвостової частини поїзда з
перегону зі ст. Бехи відправлено локомотив М62 №1212. О
16.05 хвостову частину поїзда у складі 16 вагонів виведено
на ст. Бехи. О 16.28 головну частину поїзда у складі 55
вагонів виведено на ст. Сокорики. О 17.19 для усунення
пошкодження на перегін відправлено дрезину ДГКу №363 з
бригадою ПЧ-13 Коростень. Після проведення розслідування
поліцією та СБУ, відновні роботи розпочато о 19.47.
Замінено 2 залізобетонні шпали та 9,51 метрів рейки правої
нитки. О 22.06 колію відкрито для руху поїздів з
встановленою швидкістю.
Поїзд №1466 (ВЛ80к №132 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-1 Львів, 1348
т, 232 осі, формування ст.Львів) зупинився на колії №26
через спрацювання автогальм. Оглядом працівниками ВЧД
причина не встановлена. Після проведення контрольної
проби гальм, відправився поїзд №1466 о 14.51
Поїзд №6846 Гракове – Лосєве (ЕР2Р №7087 РПЧ-1 Харків)
зупинився на 45 км ПК6 через відсутність напруги в
контактній мережі, з вимогою допоміжного локомотива о
16.00. Зі ст. Мохнач надано допоміжний локомотив ЧМЕ3
№7319. О 16.38 поїзд з допоміжним прибув на ст. Мохнач,
допоміжний локомотив відчеплено. О 18.20 при огляді ст.
Мохнач працівниками ЕЧК-24 Чугуїв виявлено відключений
роз’єднувач «Б» на опорі №72 та крадіжку моторного
привода (УМП-ІІ)
На пульт-табло ДСП станцій Богуславський та МиколаївкаДонецька сигналізує хибна зайнятість перегону. В 00.15
сигналізує несправність переїзду 84км+617м (без чергового),
видано попередження щодо обмеження швидкості до 25
км/год. Причина - сторонніми особами разобладнано РШ
сигнальної установки №5/18. З 03.00 01.09.2020 діє
телеграма №1а/заст.ДН-1 на виконання відновлювальних
робіт

склала 2 год. 10 хв. По
впливу затримано
поїзди: №2091 на 7 год.
40 хв., №2317 на 7 год.
21 хв., №6455 на 5
год. 28 хв., №6454 на 1
год. 35 хв.

Затримка поїзда № 1466
на 2 год. 55 хв.

1-0-0 Інцидент

Відправився поїзд
№6846 самостійно о
16.43 із затримкою на 51
хв. По впливу затримано
поїзди: №9508 на 41 хв.,
№1465 на 39 хв., №6827
на 18 хв. Постраждалі
відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзд №3102
на 52 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

30.08.2020
Регіональна філія
01:47
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Тимкове
16

02.09.2020
00:39
17

02.09.2020
03:26
18

02.09.2020
10:44
19

02.09.2020
13:14
20

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Великий
Кучурів – ЧернівціПівденна
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Синельникове І
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
роз’їзд Шведська
Могила – роз’їзд 328
км.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН1 Київ, перегін
Боярка – Вишневе

Поїзд №9510 (ВЛ80С №2348 ТЧ-2 Подільськ, ТЧ-7
Знам’янка, 4740 т, 208 осей) прибув на колію №7 для зміни
електровоза. О 19.03 під склад поїзда надано електровоз
ВЛ8М №612 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол, повідомив про
несправність
механічної
частини
електровоза
та
неможливість подальшого прямування з поїздом, а також
неможливість самостійно здійснити маневрову роботу для
дачі іншого електровозу піт склад поїзда. О 21.40 склад
поїзда переставлено на колію №9. Надано інший електровоз
ВЛ8 №1269 ТЧ-2 Кривий Ріг
Поїзд №3521 (2ТЕ10М №3210 ТЧ-13 Чернівці, та 2ТЕ10УТ
№0034А/0035Б ТЧ-13, 2488 т, 152 осі) на 274 км ПК5
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
на чоловіка, який кинувся під поїзд та на сигнали підвищеної
гучності не реагував. Наїзд не попереджено, смертельно
травмований сторонній чоловік
Поїзд №84 Маріуполь – Київ (ЧС2 №017 ТЧ-8 Дніпро)
зупинено через отримане повідомлення щодо мінування
даного поїзда. О 03.29 працівниками поліції встановлено
особу яка повідомила про мінування, нею виявилася
пасажирка 9 вагона №21054, місце №45. Після затримання
пасажирки працівниками поліції, надано дозвіл на подальше
прямування поїзда, відправився о 03.50.
Поїзд №2780 (ВЛ82м №040 ТЧ-15 Куп’янськ-Сорт., 3751 т)
на 326 км ПК6, при швидкості руху 40 км/год., застосував
екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка,
який кинувся під поїзд та на сигнали підвищеної гучності не
реагував. Наїзд попередити не вдалося, смертельно
травмовано стороннього чоловіка
Поїзд №2472 (ВЛ80к №161) на переїзді 876 км ПК3, в районі
зупиночної платформи «Тарасівка», при швидкості руху 62
км/год., застосував екстрене гальмування для запобігання
наїзду на жінку, яка переходила колію та на сигнали
підвищеної гучності не реагувала. Наїзд попередити не
вдалося, травмовано сторонню жінку похилого віку.
Травмовану жінку госпіталізовано

Постраждалі відсутні.
Поїзд №9510 затримано
на 3 год. 35 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №3521 затримано
на 1 год. 41 хв.
Смертельно травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда №84
склала 24 хв.
Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№2780 затримано на 1
год. 44 хв

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Травмовано сторонню
особу. Поїзд №2472
затримано на 14 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

02.09.2020
16:45
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02.09.2020
14:33
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02.09.2020
14:58
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02.09.2020
18:44
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02.09.2020
22:50

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Ніжин
– Носівка.

Машиніст поїзда №6925 Ніжин – Київ-Волинський (ЕР9м
№557) отримав повідомлення, від сторонньої особи на свій Затримка поїзда №6925
особистий телефон, про мінування електропоїзда. По склала 12 хв. По впливу
прибуттю поїзда на ст.Носівка пасажирів евакуйовано. затримано поїзд №896 на
Працівники поліції і ДСНС, які вже знаходились на станції,
12 хв.
оглянуто рухомий склад, нічого не виявлено
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії ДП
«Одеська залізниця», «Зернова компанія України», локомотивом вперед (ЧМЕ3т
ДН-1 Одеса, ст.
№7080 ТЧ-8 Миколаїв), по витягуванню п’яти навантажених
Миколаїввагонів, при швидкості руху 5 км/год., у лівій
Вантажний
захристовинній кривій, стрілочного переводу №119, сталося
Затримок руху поїздів
сходження з колії трьох перших за напрямком руху вагонів:
немає
№95540589, №95383188 (Україна) – усіма колісними
парами, з правого боку, колесами у середину колії,
№95371720 (Україна) однією колісною парою з правого
боку, колесом у середину колії
Регіональна філія
Для надання допомоги працівникам ДСНС по гасінню
«Південна
лісового масиву, що належить лісгоспу, надано наказ на
залізниця», ДН-2
виїзд пожежного поїзда ст. Куп’янськ-Вузловий. О 15.06
Харків, перегін
машиніст поїзда №3033 (ВЛ80к №675) заявив про загоряння
По впливу затримані
Дворічна –
трави у полосі відводу на 804 км ПК5-6 та наближення
поїзда: №3037 на 16 год.
Мовчанове.
вогню на небезпечну відстань до колії. Після огляду місця
49 хв., №9639 на
події, працівниками ПЧ заявлено про необхідність закриття
16 год. 57 хв.
перегону. О 15.15 знято напругу та о 15.29 закрито перегін
для руху поїздів. О 16.15 надано наказ на виїзд пожежного
поїзда ст. Основа. Після локалізації пожежі на перегоні,
відкрито рух поїздів 03.09.2020 о 10 год. 40 хв.
Регіональна філія
По непарній горловині Південного парку сталося
По впливу затримано
«Львівська
відключення напруги в контактній мережі. О 18.55 надано поїзди: №3002 на 4 год.
залізниця», ДНнаказ на збір аварійної бригади ЕЧК-9 Здолбунів. Пропуск 45 хв., №2820 на 4 год.
3 Рівне, ст.
пасажирських поїздів організовано по колії №II з опущеним 10 хв., №2822 на 3 год.
Здолбунів.
струмоприймачем
55 хв., №3044 на 3 год.
50 хв., №2818 на 3 год.
33 хв., №1902 на 3 год.,
№3046 на 2 год. 46 хв.
Регіональна філія
На пульт-табло «ЧДК» сигнальна установка №14 сигналізує
По впливу затримано
«Придніпровська
хибну зайнятість. О 23.15 надано наказ на обмеження поїзда: №1462 на 39 хв.,
залізниця», ДН-1
швидкості руху до 25 км/год. на переїзді 84 км +617м та 81
№3502 на 23 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність
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Дніпро, перегін
МиколаївкаДонецька –
Богуславський.
03.09.2020
Регіональна філія
01:45
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
одноколійний
перегін Кавуни –
колійний пост 1090
км.

27

28

29

30

Машиніст поїзда №6411 (ЕР9П №374 РПЧ-9 Одеса-Застава
I) після прибуття на ст. Кавуни доповів про іскріння на
нейтральній вставці контактної мережі перегону кол. пост.
1090 – Кавуни. О 02.04 поїзд №1623 (ВЛ80с №2398 ТЧ-2
Подільск) зупинився на колії №3 ст. Кавуни, після
зникнення напруги в контактній мережі та повідомив про
провисання ізоляторів в негабариті на 1093 км ПК9. О 03.45
оглядом контактної мережі виявлено перекриття ізоляторів
на нейтральній вставці 1093 км на повітряних проміжках
«В»

Під час виконання маневрової роботи з подачі 10 порожніх
вагонів-зерновозів локомотивом ЧМЕ3 №4698 (ТЧМ-9
Ройко) на тупикову колію №6 вагонами вперед, на
нецентралізованому стрілочному переводі №31 сталося
сходження 8, 9, 10 вагонів за напрямком руху: №95770079
(Україна) – другим візком, №95770160 (Україна) – усіма
колісними парами, №95958153 (Україна) – першим візком за
напрямком руху. Вагони встановлено на рейки о 12.10 за
допомогою накочувального обладнання
03.09.2020
Регіональна філія
Сталося загоряння трави у полосі відводу на 804км ПК3-4. О
13:11
«Південна залізниця, 13 год. 14 хв. по парній колії знято напругу, о 13 год. 28 хв.
перегін Дворічна – по непраній колії. О 13 год. 52 хв. по парній колії
Мовчанове
відправлено пожежні поїзди ст. Основа та ст. Куп’янськВузловий для ліквідації пожежі. подано напругу о 19.30
парна колія, о 19.34 непарна колія. О 19.39 парну колію
відкрито для руху поїздів
03.09.2020
Регіональна філія
Машиніст поїзда №711 Костянтинівка – Київ (HRCS2
18:38
«Південна
№005) застосував екстрене гальмування для запобігання
залізниця», ДН-2
наїзду на сторонній предмет (колода), накладеного на колію
Харків, перегін
сторонніми особами, з наїздом. Пошкодження рухомого
Балки – Красноград складу відсутні.
03.09.2020
Регіональна філія
Поїзд №2759 (ВЛ80к №453 ТЧ-3 Козятин) на 1223 км ПК3,
21:10
«Південно-Західна при швидкості 50 км/год., застосував екстрене гальмування
03.09.2020
05.20

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

км +782м. Причина – сторонніми особами разобладнано
релейна шафа на с. у. №14 та викрадено 10 приладів СЦБ.
По впливу затримано
поїзди: №9513 на 3 год.
23 хв., №9509 на 3 год.
15 хв., №8 на 3 год., 08
хв., №1625 на 3 год. 07
хв., №2788 на 2 год. 30
хв., №1482 на 1 год.45
хв., №2790 на 1 год. 40
хв., №1903 на 1год.
35хв., №1200 на 1год. 40
хв., №2702 на 1 год.

1-0-0 Інцидент

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність
(Пожежа)

Затримка поїзда склала
03 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд

1-1-0 Аварія
(смертельне
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залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Хмельницький
03.09.2020
Регіональна філія
23:22
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, дільниця
Чортомлик –
Нікополь

04.09.2020
00:37
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04.09.2020
05:37
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Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Комиш Зоря –
Магедове

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Роток – Біла Церква

для попередження наїзду на чоловіка, який лежала на колії
та на сигнали підвищеної гучності не реагував. Наїзд не
попереджено, смертельно травмовано стороннього чоловіка
По непарній колії зникла напруга в контактній мережі. О
23.30 машиніст поїзда №2609 під час слідування на ст.
Нікопольбуд заявив про провисання контактного проводу
біля вихідного сигналу «Н1» колії №1а, прослідував з
опущеним струмоприймачем. О 23.37 напругу подано на
ділянці п. пр. 83 км – Нікополь, в 00.25 на ділянці
Чортомлик – п. пр. 83 км. О 01.05 оглядом працівників ЕЧК
виявлено, що сторонніми особами на 87 км ПК10, перегону
Нікопольбуд – Чортомлик, викрадено контактну мережу
(приблизно 50 м). О 01.35 для проведення відновлювальних
робіт знято напругу.
. Машиніст поїзда №8351 (ТЕ33АС №2020 ТЧ-3) під час
прослідування регульованого переїзду 326 км (3 категорії,
без чергового) помітив працівників поліції та автомобіль
червоного кольору, що знаходиться приблизно в 5 м від
колії. На ст. Пологи оглянуто поїзд №2563 (прослідував
переїзд 326 км раніше) та виявлено, що на 27 вагоні з голови
поїзда, присутні сліди червоної фарби, пошкоджень вагона
немає. По прибуттю працівників ПЧ на переїзд нікого не
виявлено, лише збиті 2 обмежувальні стовпчики, переїзна
сигналізація працює справно. При зверненні до поліції
встановлено, що за кермом автомобіля «Citroën Berlingo»
Поїзд №9505 (ВЛ80 №520, 5625 т) на 36 км ПК4 застосував
екстрене гальмування для запобігання зіткнення з легковим
автомобілем «Mercedes-Benz Е200» (без реєстраційних
номерів, без водія та пасажирів), який знаходився на узбіччі,
з порушенням габариту непарної колії. Зіткнення
попередити не вдалося. Пошкоджень рухомого складу
немає. О 05.46 машиніст поїзда запросив допоміжний
локомотив через неможливість рушити з місця (велика вага)

№2759 затримано на 1
год. 55 хв.

травмування)

По впливу затримано
поїзди: №2609 на 1 год.
55 хв., №9510 на 1 год.
49 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Постраждалі відсутні

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

