Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 29.05.2020 по 05.06.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
13
2
15
Не з вини:
7
4
7
ВСЬОГО:
20
6
22
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
3
0
1
Не з вини:
5
0
3
ВСЬОГО:
8
0
4
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
2
0
0
Не ліцензований
3
1
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
5
1
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
3
0
1
- наїзди на
1
0
1
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
4
0
0
ВСЬОГО:
7
0
1
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

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

1

2

3

4

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

7

0

0

2

0

0

0

0

0

9

0

0

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
Водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz Atego,
На 86 км + 200 м
рухаючись в попутному напрямку, не впорався з керуванням
автомобільної
та допустив бокове зіткнення з вантажним автомобілем
дороги М-29
МАЗ-544069 із напівпричепом МАЗ 975830, на борту якого
29.05.2020
«Харків –
перевозились бочки з слабоконцентрованою соляною
15:10
Красноград –
кислотою. Внаслідок зіткнення було пошкоджено 2 бочки,
Перещепине»
з яких на проїжджу частину вилилось біля 1 кубу
Харківської
слабоконцентрованої
соляної
кислоти
(яка
області
використовується у косметичних цілях)
Водій вантажного автомобіля DAF-FT-CF-85, р/н АА
На 120 км
0254 РМ, 2017р.в., з напівпричіпом SCHMITZ SKO24L,
автодороги М-03
29.05.2020
що належить ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ТРАНС АЛЬЯНС
Київ – Харків –
23:00
ЛОГІСТИК" (м. Київ) ліцензований, не дотримався
Довжанський
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив
Київської області
зіткнення з вантажним автомобілем Мерседес-Бенц
Під час здійснення перевезення автобусом Богдан-А092.02,
Поблизу с. Бажан, р/н АЕ6443ІВ, що належить ДП «Таксі-Сервіс» ТДВ
Петропавлівського «Автопромінь» (Дніпропетровська обл.), ліцензія серії АД
29.05.2020
району,
№ 76964, водій якого здійснював перевезення 8 пасажирів
19:00
Дніпропетровської за
приміським
внутрішньообласним
маршрутом
обл.
«Павлоград - Першотравневе», відбулось самозагорання
автобуса
На вул. Велика
Водій автобуса МАЗ-206086, 2018р.в., р/н АМ1869АА,
30.05.2020
Бердичівська,
що належить КП»ЖИТОМИРСЬКЕ ТРАМВАЙНО15:55
у м. Житомирі
ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ» (Житомирська обл.),

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0
Неліцензовані

Водій вантажного
автомобіля МерседесБенц отримав травму
та був доставлений до
лікарні

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Загорання

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

5

30.05.2020
05:34

6

31.05.2020
18:10

7

31.05.2020
07:30

8

31.05.2020
15:40

9

31.05.2020
22:36

ліцензія серії АД № 062326 від 13.06.2012, здійснюючи
перевезення 6 пасажирів за міським маршрутом № 3-А,
недотримався безпечної дистанції та швидкості руху
допустив зіткнення з легковим автомобілем AUDI-A4
Водій вантажного автомобіля MERCEDES-BENZНа 294 км + 400 м, ACTROS-1841LS, 2017 р.в , р/н АА5113ТА, з
автодороги М-07
напівпричепом KRONE, р/н АА5319ХК, що належать
Київ-КовельТОВ «АСКО-ЕКСПЕДИЦІЯ» (Київська обл.), ліцензія
Ягодин,
серії ГБ № 06698 від 28.12.2016, не обрав безпечної
Рівненської обл. швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив
з’їзд у кювет
Водій легкового автомобіля Nissan-Almera, внаслідок
порушення правил маневрування скоїв наїзд на автобус
I-ВAН А07А1-30, р.н AX1128AA, 2012 р. в., що належить
На вул. Зубарєва, ТОВ «АВТО-ОВІ», (Харківська обл.), має ліцензію серії
буд. 37
AE № 421550, термін дії необмежений, водій якого
у м. Харків
виконував посадку пасажирів на зупинці громадського
транспорту та здійснював регулярні перевезення 7
пасажирів за міським маршрутом № 16е «ст.м.
«Індустріальна» – вул. Зубарєва»
Водій автобуса ПАЗ-4234, р/н AX0990AA, 2012 р.в., що
с. Велика
належить ФОП Бринцов С. В., (Харківська обл.), має
Шапківка,
ліцензію серії AE № 572426, здійснюючи регулярні
Куп’янського
перевезення 4 пасажирів за приміським маршрутом
р-ну,
№ 1566 «Куп’янськ – Смородьківка», не врахував
Харківської обл. дорожню обстановку, не впорався з керуванням та
допустив наїзд на перешкоду (дерево)
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не впорався з
керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив
с.Мала Кохнівка,
зіткнення з автобусом Богдан А09212, р/н ВІ3370СВ, 2007
Кременчуцького
р.в., що належить ТОВ "АТП-15308" (Полтавська обл.),
району,
має ліцензію серії АЕ № 266157 , що рухався у зустрічному
Полтавської
напрямку та перевозив 10 пасажирів за приміським
області
маршрутом "Кременчук - Горішні Плавні". Піся зіткнення
автобус з'їхав у кувет
На198 км. а/д. М-05 Водій автобуса Temsa-Powerbus, р/н. СА0772ЕО, що
Київ-Одеса,
належить ФОП Ганіч Володимир Якович (Черкаська
Черкаська обл.
обл.), ліцензія 075959, допустив наїзд на двох пішоходів,

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Водій та 4 пасажири
автобуса отримали
травми та були
доставлені до лікарні

1-0-5 З вини

Водій легкового
автомобіля загинув на
місці пригоди, його
пасажир та 3 пасажири
автобуса отримали
травми.

1-1-4 Не з вини

Обидва пішоходи
загинули на місці
пригоди

1-2-0 Не з вини

які перебігали трасу у невстановленому для цього місці

10

На 65 км.
автомобільної
дороги М-11 «Львів
01.06.2020
– Шегині»
13:30
у с. Гостинцеве,
Мостиського
району,
Львівська обл.
01.06.2020
13:15

На вул.
Кам’янецькій
у м.
Хмельницькому

12

01.06.2020
16:00

На перехресті
вулиць Італійська
та Будівельників
у м. Маріуполі,
Донецької обл.

13

01.06.2020
16:00

На вулиці Степана
Бендери
у м. Тернополі

14

02.06.2020
12:35

На вулиці Гайок у
м. Біла Церква,
Київської області

02.06.2020
16:50

На перехресті
вулиць Чарівної та
-Полякова
у м. Запоріжжі

11

15

Водій
вантажного
автомобіля
FREIGHTLINER,
р/н ВН2453ЕЕ, що належить ТОВ "ЛАМАН ТРАНС2 пасажири легкового
ЕКСПРЕС" (Одеська обл.), ліцензія АЕ 573226, не
автомобіля RENAULTврахував дорожньої обстановки, не дотримався
TRAFIC отримали
безпечної швидкості, внаслідок чого виїхав на смугу
тілесні ушкодження.
зустрічного руху, де здійснив бокове зіткнення із
легковим автомобілем RENAULT-TRAFIC.
Водій
автомобіля
MЕRCEDES-BENZ-Sprinter-311,
р/н ВХ1010ВО, 2005 р.в., що належить ФОП Марценюк
В.М. (Хмельницька обл.), ліцензійя AВ 532947
недотримався безпечної відстані та допустив зіткнення
з легковим автомобілем NISSAN Pathfinder.
Водій автобуса БОГДАН-А09202, р/н АН8226НР, що
належить ФОП Комаристий Олексій Петрович
(Донецька обл.), ліцензія серії АЕ 189886, здійснюючи
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 114а,
допустив наїзд на велосипедистку, яка раптово виїхала на
пішохідний перехід.
Водій автобуса БАЗ-А079.03, р/н ВО 8087 ВС, 2007 р.в.,
належить КП «Міськавтотранс» (Тернопільська обл),
має наказ Укртрансбезпеки на отримання ліцензії №
182 від 19.04.2016 року здійснюючи перевезення 5
пасажирів за міським маршрутом № 15, не впорався з
керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги
та допустив наїзд на паркан
Водій автобуса Богдан-А092, р/н АА 6046 ОЕ, 2013 р.в., що
належить ТОВ «Транс Сіті» (Київська обл), має ліцензію
серії АЕ №187520, здійснюючи перевезення 5 пасажирів за
міським маршрутом № 22, допустив наїзд на
велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину
дороги у невстановленому для цього місці
Водій автобуса Ікарус-543, р/н АР 5282 АА, 1989 р.в., що
належить
ПРАТ
«ЗАПОРІЗЬКЕ
АТП-12329»
(Запорізька обл), має ліцензію серії АГ № 586093,
термін дії необмежений, здійснюючи регулярні
спеціальні перевезення пасажирів через технічну

1-0-2 З вини

Пасажир автобуса отри
мав травми.

1-0-1 З вини

Внаслідок ДТП пішохід
отримала травми.

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Велосипедист отримав
травму та був
доставлений до лікарні

1-0-1 Не з вини

Обидва водії
транспортних засобів
отримали травми
різних ступенів
тяжкості та були

1-0-2 З вини

несправність, відрив кріплення верхнього важелю
опори амортизатора не впорався з керуванням та
допустив зіткнення з автобусом РУТА-25, р/н АР 2879
ВІ, що належить ФОП «Микитенко М.О.» (Запорізька
обл.), має ліцензію серії АЕ № 421308, термін дії
необмежений, водій якого рухався без пасажирів за
міським маршрутом №60

16

17

18

19

20

03.06.2020
08:15

03.06.2020
13:10

На 281 км,
автодороги М-03
Київ-ХарківДовжанський,
Полтавської
області
На вул.20 років
Перемоги,
у м. Суми

На 381км. + 970м.
автодороги Р-32,
03.06.2020
«Кременець15:53
Ржищів»,
Київської обл.
На автодорозі Т-0302, «Піща-ШацькПавлівкаБерестечко-М 06»
03.06.2020
поблизу с.
13:20
Милятин,
Іваничівського
району,
Волинської обл.
04.06.2020
08:45

На дамбі ставку
м.Тернопіль

Водій вантажного автомобіля РЕНО, р/н АН4360МВ
(неіцензований) не впорався з керуванням та допустив зїзд
з проїзної частини дороги та допустив зіткнення з
бар'єрною огорожею, внаслідок чого стався пробив
паливного бака та розлив пального

доставлені до лікарні

Постраждалі відсутні

При перевезенні 8 пасажирів за регулярним міжміським
маршрутом «Суми - В. Писарівка» відбулося
від’єднання заднього лівого колеса в автобуса РУТА-20,
Постраждалі відсутні
р/н ВМ2169АА, 2007 р.в., що належить ФОП Кулішенко
О.О. (Сумська обл.), має ліцензію серії АЕ № 264577,
термін дії необмежений
Водій легкового автомобіля OPEL-ASCONA не впорався з
Водій легкового
керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив
автомобіля від
зіткнення з вантажнима автомобілем VOLVO-FH-12.460,
отриманих травм загинув
р/н СА6158СК з напівпричіпом TRAILOR SYY 3CX, р/н
на місці пригоди
СА2490ХМ (неліцензовані)

1-0-0
Неліцензований

1-0-0 З вини

1-1-0
Неліцензований

Водій
вантажного
автомобіля
DAF-ХF-105.460,
р/н ВХ2757СА, 2009 р.в., що належить ФОП Малій М.Г.
(Хмельницька обл.), ліцензія діє з 28.07.2010 р., заснув
за кермом та виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив зіткнення з вантажним автомобілем ГАЗ-5312
молоковоз - неліцензованим

Водій вантажного
автомобіля ГАЗ від
отриманих травм
загинув на місії події

1-1-0 З вини

Водій автомобіля Toyota-Camry не врахував дорожньої
обстановки та допустив зіткнення з автобусом I-VAN, р.н.
ВО 3521 ВЕ, 2008 р.в., що належить ТОВ «МЕНС-АВТО»
(Тернопільська обл.), має ліцензію АГ589371 від
08.05.2011р., водій якого здійснював перевезення 20

Водій легкового
автомобіля отримав
травми.

1-0-1 Не з вини

21

04.06.2020
08:00

На вул.Воронізька
м. Шостка,
Сумської обл.

22

04.06.2020
01:00

На 47 км + 900 м
а/д М-06 Київ-Чоп,
Київської області

23

04.06.2020
13:05

На вул.
М. Шептицького,
24,
в м. Києві

04.06.2020
14:36

В с. Куна,
Гайсинського
району,
Вінницької
області

24

1

2

пасажирів за міським маршрутом № 19
Водій автобуса РУТА-25, р.н ВМ6614ВН, 2012 р.в., що
належить ФОП Коптева Л.В. (Сумська обл.), яка має
ліцензію серії AA №784726, здійснюючи перевезення 2 Велосипедист отримав
пасажирів за міським маршрутом №7 «Винницятравми
Автошкола», скоїв наїзд на велосипедистку, яка
рухалась у попутному напрямку.
Водій легкового автомобіля Лексус не впорався з
керуванням та допустив зіткнення з вантажним
Водій легкового
автомобілем DAF-FT XF 105.460, р/н ВС8637ЕЕ, що
автомобіля загинув на
належть ТзОВ «Транс-Сервіс-1» (Львівська обл.), який
місце пригоди
рухався попереду. Після зіткнення легковий автомобіль
загорівся.
Водій БОГДАН-А-092, р.н АА5552АА, 2006 р.в., що
належить ПП «АВЕН ЄЗЄР» (м. Київ), має ліцензію
серії АГ№588177, здійснюючи перевезення пасажирів за
Пасажир отримав
міським маршрутом № 177, під час висадки пасажирів
травми
на зупинці громадського транспорту не переконався в
безпечності та почав рух транспортного засобу у
наслідок чого пасажирці затиснуло дверима руку
Водій
вантажного
автомобіля
Renault-Magnum
Водій легкового
р.н.СВ1764АЕ, що належить ТОВ «Десна АС»
автомобіля отримав
(Чернігівська обл.), ліцензія від 15.09.2010, не надав травми, а його пасажир
переваги в русі та допустив лобове зіткнення з
від отриманих травм
легковим автомобілем ВАЗ-2107
помер у лікарні.

Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса Богдан Т-70117 інвентарний № 2603,
що належить КП «Тролейбусне депо №2» (Харківська
На вулиці 23
обл.), здійснюючи перевезення 3 пасажирів за міським
29.05.2020
Серпня
маршрутом № 12, недотримався безпечного інтервалу
06:50
у м. Харкові
руху та допустив дотичне зіткнення з вантажним
автомобілем ГАЗ-3302, що стояв на правому по ходу
узбіччі
Водій тролейбуса ЗиУ-682Г-016.02 інвентарний № 2304,
На проспекті
29.05.2020
що належить КП «Тролейбусне депо №2» (Харківська
Героїв Сталінграду,
16:35
обл.), здійснюючи перевезення 30 пасажирів за міським
у м. Харкові
маршрутом № 19, недотримався безпечного інтервалу

1-0-1 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-1-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

3

29.05.2020
15:34

На вул. Ударників,
у м. Дніпрі

4

31.05.2020
09:59

На вул. І Франка,
28 у м. Львів

5

02.06.2020
10:10

На перехресті вул.
Молоткова та
Чорновола
у м. Черкасах

6

02.06.2020
16:55

На вулиці
Короленка
у м. Житомирі

7

03.06.2020
07:20

На перехресті вул.
Плеханівська та
вул. Морозова,
у м. Харкові

8

04.06.2020
08:30

Перехрестя пр-ту
Миру та пр-ту
Будівельників
у м. Маріуполь

руху та допустив дотичне зіткнення з легковим
автомобілем Форд- Ф’южн
Під час здійснення перевезень 8 пасажирів трамваєм
КТМ-5, інвентарний № 2227, 1995 р.в., що належить ДМР
МКП «Дніпровський міський електротранспорт» Постраждалі відсутні
(Дніпропетровська обл.), за міським маршрутом 19, через
несправність пантографа відбулось самозагоряння т.з.
Водій легкового автомобіля Renault-Logan, здійснюючи
обгін трамваю, виїхав на смугу зустрічного руху де
допустив зіткнення із автомобілем Renault-Kangoo,
Пасажир легкового
після чого зіткнувся з трамваєм КТ4-СУ, інв. номер
автомобіля Рено Логан
1201, що належить ЛКП «Львівелектротранс»
отримав травми
(Львівська обл.), водій якого здійснював перевезення
пасажирів за маршрутом № 3 пл. Соборна вул. Кн. Ольги «Аквапарк.
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з тролейбусом ЛАЗ ЛАЗ інвентарний № 380, що належить
Постраждалі відсутні
КП «Черкасиелектротранс» (Черкаська обл.), водій якого
рухався без пасажирів в депо
Під час руху тролейбуса ЗІУ-9, інвентарний № 1238
Пасажир отримав травму
належить КП «ЖТТУ» (Житомирська обл.), водій якого
та після надання першої
здійснював перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом
медичної допомоги
№ 8, пасажир здійснюючи розрахунок за квиток не
відпущений додому
втримався на ногах та впав на підлогу
Водій вантажного автомобіля MAН-TГM-12.250, р/н
AE7458HA, що належить ПП «ТРАНС ЛОГІСТИК»
(Дніпропетровська обл.), неліцензований, не надав
переваги у русі, порушив правила проїзду перехресть та
допустив зіткнення з трамваєм TАТРA-T3, інвентарний №
Постраждалі відсутні
3015, 1985 р.в., що належить КП «ЖОВТНЕВЕ
ТРАМВАЙНЕ ДЕПО» (Харківська обл.), водій якого
здійснював перевезення 6 пасажирів за міським маршрутом
№ 8 «602-й мікрорайон – вул. Одеська»
Водій тролейбуса інв. № 1416, що належить
Маріупольське ТТУ (Донецька обл.), здійснюючи
Пішохід отримав
перевезення пасажирів за маршрутом № 13, зробив
травми
маневр повороту праворуч здійснила наїзд на пішохода,

1-0-0 Загорання

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

Донецької обл.

9

03.06.2020
22:00

28.05.2020
21.35
1

29.05.2020
10.59
2

3

30.05.2020
02.58

30.05.2020
18:05
4

30.05.2020
20:30
5

який перетинав проїжджу частину по пішохідному
переходу.
Водій трамвая Т-3, інв. №1292, що належить КП
По вул.
«Дніпровський електротранспорт» (Донецька обл.),
Маяковського у м.
здійснюючи перевезення одного пасажира за маршрутом
Дніпро,
№5, допустив наїзд на пішохода, який знаходився поблизу
Дніпропетровської
трамвайної колії у невстановленому для переходу місці, в
обл.
стані алкогольного сп’яніння.
Залізничний транспорт
Регіональна філія Машиніст локомотива ВЛ8 №1721 ТЧ-1 Лиман повідомив,
«Донецька
що при заїзді на колію №10, під групу з 10 навантажених
залізниця», ДН-2
вагонів, 3 сторонні особи (представилися представниками
Лиман, ст. Кривий профспілки шахти) перекрили рух та не дали з`єднатися з
Торець.
вагонами для подальшого відправлення їх на ст.
Костянтинівка. Після прибуття поліції, локомотив ВЛ8
№1721 о 22.38 відправлено резервом поїздом №4706 на ст.
Костянтинівк
Регіональна філія При приготуванні маршруту поїзду №4901 стрілочний
«Придніпровська перевід №2/4 не переводиться та не дає контролю
залізниця», ДН-3
положення. Причина: при спробі крадіжки стрілочної
Запоріжжя, ст.
коробки, що використовується, як з’єднувальна муфта
Передатна
стрілочного кабелю типу СШВБ 16х1, невідомими особами
пошкоджено 8 двоштирних клемних колодок та жили
кабелю.
Регіональна філія Поїзд №2252 (ТЕ33АС №2007) зупинився через
«Одеська
несправність локомотива, о 03.26 замовив допоміжний. Зі
залізниця», ДН-4
ст. Миколаїв о 03.45 відправлено допоміжний локомотив
Херсон, ст. Казанка 2ТЕ10У № 0485
Регіональна філія Під час проведення маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
«Південна
№2761 з групою 5 пасажирських вагонів на колії №31
залізниця», ДН-4
Пасажирського парку, отримав травму великого пальця
Полтава, ст.
лівої руки складач поїздів
Кременчук
Регіональна філія Поїзд №8352 (ВЛ80т №1413) у парній горловині
«Одеська
(стрілочний перевод №4) застосував екстрене гальмування
залізниця», ДН-3
з наїздом на сторонній предмет (велосипед), біля колії
Знам’янка, ст.
лежав чоловік у стані алкогольного сп’яніння. О 20.47 (до
Знам’янкаприбуття поліції) чоловік пішов з місця події. Пошкоджень

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №4901 затримано
на 35 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

Відправився поїзд о
06.04 із затримкою на 3
год. 06 хв

1-0-0 Інцидент

Затримок руху поїздів
немає

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд №8352 затримано
на 00 год. 50 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

Пасажирська
31.05.2020
18:38

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка. перегін
Новоукраїнка –
Помічна

6

31.05.2020
19:15

7

31.05.2020
23:43

8

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка
перегін Павлиш –
Лікарівка

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка перегін
Косарі – Кам’янка

локомотива немає
Поїзд №7001 Знам’янка – Одеса-Застава І (ЕР9п №362
РПЧ-9
Одеса-Застава
І,
РПЧМ-7
Знам’янка
Перехрестний, засилка) зупинився на 215 км ПК4 через
виявлення загорання останнього вагона в кабіні керування.
Машиніст викликав пожежний поїзд. О 18.40 надано наказ
ДНЦ-3 №141 на виїзд пожежного поїзда ст. Помічна, о
19.05 відправився. О 18.59 відправлено бригаду ЕЧ-8 для
зняття напруги в контактній мережі. О 19.20 після
зняття напруги надано дозвіл на гасіння пожежі. О 20.10
пожежу локалізовано, о 20.50 пожежу ліквідовано силами
пожежного поїзда. О 20.19 головну частину електропоїзда
допоміжним локомотивом відправлено на ст. Помічна, о
21.06 з перегону відправлено з допоміжним пошкоджений
вагон.
Поїзд №9529 (ВЛ80К №009 ТЧ-6 Кременчук) зупинився на
296 км ПК9 через несправність локомотива з вимогою
допоміжного локомотива. О 19.46 допомогу надано
локомотивом ВЛ80Т №1413 зі ст. Користівка. О 20.34 поїзд
№9529 відправився з допоміжним, о 20.57 прослідував ст.
Лікарівка, о 21.38 зупинився на ст. Користівка, із
загальною затримкою на 2 год. 04 хв., для усунення
несправності електровоза ВЛ80К №009. О 22.03 після
усунення несправності поїзд №9529 відправився із
загальною затримкою на 2 год. 29 хв.
Під час слідування поїзда №8301H-0200 (ВЛ80С №2536
ТЧ-2 Подільськ, господарчий поїзд) машиніст помітив
сторонню особу, що подавала сигнали махаючи руками,
застосував екстрене гальмування для запобігання зіткнення
з автомобілем ВАЗ-2121, який виїхав на колію у
невстановленому місці (238 км ПК1, біля зупиночної
платформи «Геологічна»). Зіткнення попередити не
вдалося, автомобіль застило між першим вагоном
№19982081 та зупиночною платформою. Постраждалих
немає, водій з місця події зник. Вини філії немає. В 00.35
працівниками ДСНС автомобіль з колії прибрано. В 00.40
поїзд №8301H-0200 відправився, о 01.00 прибув на ст.
Кам’янка для детального огляду рухомого складу.

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Інцидент
(Пожежа)

Поїзд №9529 затримано
на 2 год. 29 хв

1-0-0 Інцидент

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Затримка поїзда №8301 склала 1 год. 09 хв. По впливу
затримано поїзд №2503 на 1 год. 09 хв.
01.06.2020
12.56

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

9

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Олександрівка
03.06.2020 Регіональна філія
11:15
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка, ст.
Шпола
02.06.2020
13.50

10

11

03.06.2020
16:06
12

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Запорізька Січ –
Дніпробуд ІІ

Поїзд №3004 (ВЛ8 №637 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол,
4650 т, 204 осі) зупинився за вхідним сигналом «НС» через
перепал 2 проводів контактної мережі біля опори №24
повітряного проміжку «Ж». Для виведення поїзда на
станцію о 13.35 надано допоміжний локомотив ЧМЕ3
№1478 та о 13.59 допоміжний локомотив ЧМЕ3 №5632.
О 13.50 працівниками ЕЧК-25 контактний провід прибрано
з локомотива ВЛ8 №637 та надано дозвіл на відправлення
поїзда. О 14.10 ТЧМ-7 Вороненко та повідомили про
неможливість виведення поїзда на станцію. О 14.40 надано
третій допоміжний локомотив 2ТЕ116 №1630 (ТЧМ-1
Ліхачьов), прибув зі ст. Роздори о 14.30. О 14.53 поїзд
№3004 виведено на колію №VII Обмінного парку ст.
Синельникове І зі зміною локомотива із затримкою.
На технологічному переїзді сталося зіткнення тепловоза
ТЕМ-2У №8292 (машиніст Процик) з вантажним
автомобілем марки Рено
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№6362 по перестановці групи 9 вагонів робочого парку та
24 вагонів неробочого парку з колії №4 на колію №I, для
подальшого відправлення, на стрілочному переводі №12/14
сталося сходження з рейок 26-го з голови напіввагона
неробочого парку третьою та четвертою колісною парою.
Надано наказ №9/ДНЦО-2 на виїзд відновного поїзда зі ст.
Т. Шевченка. Причина: переведення ДСП стрілочного
переводу №12/14 (протишерстного напрямку) під вагоном,
унаслідок не перевірки фактичного звільнення даної
стрілки від рухомого складу при
Отримано повідомлення щодо мінування мосту на 162 км.
О 16.10 перегін для руху поїздів закритий. О 16.45 від
працівника НОР-3 надійшла інформація про закінчення
навчань ДСНС

Поїзд №3004 затримано
на на 1 год. 57 хв. По
впливу затримано поїзд
№732 на 1 год. 21 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Аварія (схід
р.с.)

По впливу затримано
поїзди: №9564 на 47 хв.,
№1764 на 21 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

03.06.2020
16:29
13

03.06.2020
18:00
14

03.06.2020
19:04
15

03.06.2020
19:08
16

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
ім. А. Алімова –
Запорізька Січ
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Пісочна
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. ДніпроГоловний
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, зупинний
пункт Лосєве II

Отримано повідомлення щодо мінування мосту на 172 км.
О 16.31 перегін для руху поїздів закритий. О 16.45 від
працівника НОР-3 надійшла інформація про закінчення
навчань ДСНС

Затримок руху поїздів
немає

Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№2902 з подавання групи 4 (1/3) вагонів на під’їзній колії
(колія на балансі колієвласника) сталося сходження з рейок
першого та другого вагонів за напрямком руху всередину
колії (Україна, вантаж – щебінь) – другим візком,
№59473249 (Україна, порожній) – першою колісною парою
Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Евакуація не проводилася. О 20.00 роботу вокзалу
відновлено, вибухових пристроїв не виявлено

Затримок руху поїздів
немає

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
О 19.32 після огляду території вибухових пристроїв не
виявлено

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Аварія (схід
р.с.)

Олександр ГОНЧАР

