Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 30.10.2020 по 06.11.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
0
1
Не з вини:
9
0
9
ВСЬОГО:
15
0
10
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
0
Не з вини:
2
0
0
ВСЬОГО:
4
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
0
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
- загоряння
ВСЬОГО:

0
11

0
3

0
7

9

3

7

0

0

0

2

0

0

0
6
0
0
17
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

0
0
7

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

1

Дата і час
скоєння
подій

31.10.2020
13:00

Місце скоєння
подій

На вулиці Вадима
Гетьмана,
у м. Києві

2

01.11.2020
19:35

На вул. Ювілейній,
у м. Краматорську,
Донецької обл.

3

01.11.2020
23:40

На вул.
Братиславській,
у м. Києві

4

01.11.2020
18:15

На площі
Привокзальній,
у м. Харкові

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

6

0

0

0

0

0

2

0

0

8

0

0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц-711 не
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і
допустив зіткнення з автобусом АТАМАН-А092Н6, водій
якого здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 223
Водій легкового автомобіля Ford-Momdeo, не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив попутне
зіткнення з автобусом Рута-25-СПГ, водій якого
здійснював перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 18 «ВАТ ЕМСС – с. Веселе), внаслідок зіткнення
автобус продовжив не керований рух, виїхав за межі
проїзної частини дороги та здійснив перекидання
Водій легкового автомобіля VOLKSWAGEN-TOUAREG
недотримався безпечної дистанції руху та допустив
попутне зіткнення з легковим автомобілем ЗАЗ-TF698K, з
подальшим наїздом на стоячий легковий автомобіль
PEUGEOT-PARTNER та на автобус АТАМАН-А09306,
водій якого здійснював посадку/висадку пасажирів на
зупинці громадського транспорту, перебуваючи на
міському маршруті №555
Водій автобуса БОГДАН-А092.02, здійснюючи регулярні
перевезення 1 пасажира за міським маршрутом № 278-е
«вул. Євгена Котляра (Південний вокзал) – вул.

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

1 пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

3 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

5

02.11.2020
17:25

6

03.11.2020
07:30

7

03.11.2020
10:05

8

03.11.2020
07:35

9

03.11.2020
16:45

10

04.11.2020

Астрономічна (Військове містечко)», недотримався
безпечного бокового інтервалу руху та допустив зіткнення
з легковим автомобілем Skoda-Octavia-Tour
Після закінчення висадки всіх пасажирів на кінцевій
зупинці громадського транспорту «вул. Беркоса, 38», водій
автобуса БАЗ-А079.14, який здійснював регулярні
перевезення за міським маршрутом № 250-е «вул. Євгена
На вул. Беркоса,
Котляра (Південний вокзал) – вул. Беркоса, 38», під час
у м. Харкові
руху транспортного засобу заднім ходом допустив наїзд на
пішохода, жінку похилого віку, яка перебувала на
проїжджій частині дороги в невстановленому для цього
місці
Водій легкового автомобіля Mitsubishi Galant не впорався з
По вул. Г.
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
Успенського,
зіткнення з автобусом Mercedes-Benz-Sprinter-312D, термін
у м. Вінниця
дії необмежений, водій якого здійснював перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 17-Б
Водій легкового автомобіля DAEWOO, здійснюючи маневр
лівого повороту, не надав переваги у русі та допустив
На вул. Кам’янецька, зіткнення з автобусом Mercedes-Benz, водій якого рухався у
у м.Хмельницькому зустрічному напрямку та здійснював перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 21 «КатіонАвтостанція №1»
Водій
автобуса
ATAMAН-A092H6,
здійснюючи
перевезення
7
пасажирів
за
приміським
На вул. Червона
внутрішньообласним маршрутом № 1158 «Харків –
Алея,
Коротич», не дотримався безпечної дистанції руху та
у м. Харкові
допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
Toyota-Corolla, який у свою чергу допустив зіткнення з
легковим автомобілем ШЕВРОЛЕ-Лачетті
Водій легкового автомобіля Mitsubishi-Lancer не
дотримався безпечного інтервалу руху, допустив зіткнення
з автобусом РУТА-25, водій якого рухався за міським
На вул.Ковпака,
маршрутом № 20 «Аеропорт-Ковпака» без пасажирів, по
у м. Суми
суміжній смузі, після чого виїхав на смугу зустрічного
руху та допустив зіткнення з легковим автомобілем
DAEWOO-Nubira
На вул.
Водій автобуса I-VAN, 2007 р.в., не врахував дорожньої

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Водій та 4 пасажири
автобуса отримали
травми

1-0-5 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

07:45

11

04.11.2020
12:30

12

04.11.2020
18:07

13

05.11.2020
09:40

Монастирській, у
м.Чортків.
Тернопільська обл.
На перехресті вул.
Генерала Карпенка
та вул. Крилова,
у м. Миколаєві
На перехресті
проспекту
Богоявленського та
вулиці Космонавтів,
у м. Миколаєві
На вулиці
Привокзальної,
у м. Сумах

1

02.11.2020
08:00

На вул. ГвардійцівШиронінців,
у м. Харкові

2

03.11.2020
10:15

На дамбі
у м.Тернополі

3

04.11.2020
20:10

На вул. Полтавський
Шлях,
у м. Харкові

обстановки, не впорався з керуванням, збив огорожу і
в’їхав в будинок. В салоні автобуса пасажирів не було.
Водій легкового автомобіля MITSUBISHI-LANCER, не
надав переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем LIFAN-520 і з автобусом РУТА-20
Водій легкового автомобіля VOLKSWAGEN-POLO, не
дотримався інтервалу руху та допустив зіткнення з
автобусом РУТА-25, водій якого здійснював перевезення
12 пасажирів за міським маршрутом загального
користування № 1
Водій навантажувача ТО-30 не дотримався безпечної
швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення з
автобусом Рута-22, водій якого здійснював перевезення 7
пасажирів за міським маршрутом № 57
Міський електричний транспорт
Водій
тролейбуса
БОГДАН-Т70117,
здійснюючи
перевезення 25 пасажирів за міським маршрутом № 31 «РК
«Північна Салтівка» – РК «ст.м. «Турбоатом»,
недотримався безпечної дистан ції руху та допустив
попутне зіткнення з легковим автомобілем РЕНО-Меган,
який продовжив некерований рух і здійснив зіткненням з
легковим автомобілем КІА-Ріо
Водій легкового автомобіля TOYOTA-RAV-4 не
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив
зіткнення з тролейбусом SKODA-15Тр, водій якого
здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 2
Водій легкового автомобіля ТОЙОТА-Тундра внаслідок
керування в нетверезому стані та порушення правил обгону
скоїв попутне зіткнення з легковим автомобілем
ВАЗ-21093, після чого продовжив рух, виїхав на трамвайну
колію зустрічного напрямку та допустив зустрічне
зіткнення з обома вагонами трамвая TАТРA-T3, водій
якого здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
маршрутом № 3 «РК «Новожанове» – РК «Залютине»

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

4

05.11.2020
08:25

На вулиці Дмитра
Галицького,
у м. Рівному

Водій тролейбуса ЮМЗ-Т2, здійснюючи перевезення 3
пасажирів за міським маршрутом № 3 не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з
легковим автомобілем TOYOTA-COROLLA, який стояв
припаркований у правому по ходу руху

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Смертельно травмовано
2 сторонні особи

1-1-1 Аварія
(смертельне
травмування)

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№110 затримано на 1
год. 13 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №743 затримано
на 5 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Травмовано сторонню
особу. Затримки поїздів
немає

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримки поїздів не має

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Залізничний транспорт
30.10.2020
11:07
1

2

30.10.2020
17:00

30.10.2020
18:42
3

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Колійний пост 25 км
– Аккаржа
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, ст. Задвір’я
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Малин – Чоповичі

30.10.2020
19:46
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський

4

5

30.10.2020
20:50

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2

Поїзд №4851 (резервний локомотив ЧМЕ3 №2998 ТЧ-1
Одеса-Сортувальна) на 25 км ПК6 при швидкості руху 58
км/год застосував екстрене гальмування для попередження
наїзду на стороннього чоловіка (25.12.1937 р.н.) та жінку,
які переходили залізничну колію у невстановленому місці,
чоловік впав, а жінка почала йому допомагати. Через
незначну відстань наїзд не попереджено
Поїзд №110 Львів – Херсон (ВЛ40у №1457) смертельно
травмував стороннього чоловіка, похилого віку
Поїзд №743 Дарниця – Київ – Львів (ЕКр1 №001) на 108 км
ПК5 здійснив наїзд на сторонні предмети (автомобільні
покришки). Зупинився на 109 км ПК3 о 18.44, відправився
о 18.47 із затримкою. Пошкоджено пісочну трубу.
При виїзді із колії №2 Перонного парку електровоз
резервом ЧС4 №131 ТЧ-1 травмував стороннього чоловіка,
який йшов попід парканом та в районі стрілки №160/162
спотикнувся й впав на залізничну колію. Потерпілого
забрано працівниками поліції в медпункт станції. Після
проведення слідчих дій встановлено особу потерпілого ,
віком 53 роки, без постійного місця проживання, перебував
у стані алкогольного сп’яніння. Госпіталізований машиною
швидкої допомоги в лікарню з попереднім діагнозом
закрита черепно-мозкова травма голови, забій в районі
виска та рвана рана лоба
На під’їзній колії (колія на балансі колієвласника) сталося
сходження порожнього напіввагона №57639940 (Україна).

Лиман, ст.
Дружківка
6

31.10.2020
03:00

Південно-Західна,
ДН-4, перегін
Олевськ – Пояски

31.10.2020
14:05

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Новодружівська –
Переїзна

7

Пропав телефонний зв'язок між станціями і з’явилася хибна
зайнятість перегону. По доповіді механіка ШЧ-7
Коберника на 229 ПК1 вирубаний магістральний кабель
невідомими особами
Поїзд №4834 (ЧМЕ3 №5569 ТЧ-6 Попасна) на 13 км
травмував сторонню жінку. Потерпіла від госпіталізації
відмовилася. Затримок поїздів немає. Особа та обставини
з’ясовуються.

Під час повернення до ПТО, після виконання технічного
обслуговування поїзда №3704 (ВЛ80с №2347 ТЧ-2
Подільськ, 4669 т, 212 осей) на колії №15 Сортувального
Регіональна філія
парку працівниками ВЧД у 29 з голови поїзда вагоні
«Одеська залізниця», №95220141 (Україна, вантаж – зерно кукурудзи, ст.
ДН-1 Одеса, ст.
навантаження Балта, вантажовідправник ПП «Престиж
Одеса-Застава І
Сервіс»,
ст.
призначення
Одеса-Порт)
виявлено
пошкодження невідомими особами усіх ЗПП, відкриття
усіх розвантажувальних люків з розсипом вантажу із
порушенням габариту
31.10.2020
Поїзд №4815 (резервом локомотив 2М62У №0057 ТЧ-1
Регіональна філія
19:35
Львів) на колії №І травмував стороннього чоловіка
«Львівська
(12.09.1978 р.н., житель с. Креховичі), який знаходився в
залізниця», ДН-4
лежачому
положенні
в
міжрейковому
просторі.
Івано-Франківськ,
Потерпілого доставлено в Рожнятівську районну лікарню.
ст. Рожнятів
Затримки поїздів немає
На колії №87 Приміського парку (виставка історичного
рухомого складу) сталося загоряння вагон-музейного
експоната №3005 (вагон двовісний, дерев’яний, повна маса
Регіональна філія
32 т, тара 12 т, виробництва СССР-НКПС, ДВРЗ №90
31.10.2020
«Львівська
Дарниця, 1941 року побудови, виключений із інвентарного
19:40
залізниця», ДН-1
парку, приналежності Львівське ТУ БМЕС-12).. В
Львів, ст. Львів
результаті пожежі в вагоні пошкоджено дерев’яний настил
підлоги на площі 12 м², дерев’яну перегородку тамбуру на
площі 6 м², знищено внутрішнє оздоблення стелі (фанера)
площею 12 м² та внутрішнє оздоблення стін (фанера)

Затримки поїздів немає

1-0-0
Втручання в
діяльність

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія
травмування

Поїзд №3704 затримано
більше 30 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія
травмування

Постраждалі відсутні

1-0-0 Інше
(пожежа)

31.10.2020
18:30

8

9

10

11

01.11.2020
09:24
01.11.2020
11:42

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Новоблочна

01.11.2020
15:43

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Межова – Демурине

12

13

01.11.2020
18:57
14

01.11.2020
22:00
15

01.11.2020
21:48
16

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін Рівне
– Здолбунів

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Рокувата
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Кременчук

площею 40 м². Ймовірна причина пожежі – занесення
джерела запалювання ззовні. О 19.57 пожежу локалізовано,
о 20.25 ліквідовано силами двох пожежних автомобілів
ДПРЧ-2 м. Львів.
Поїзд №9518 (ВЛ80 №1868 ТЧ-1 Львів) на 230 км ПК5 при
Смертельно травмовано
швидкості 30 км/год. застосував екстрене гальмування для
сторонню особу. Поїзд
попередження наїзду на
стороннього чоловіка, який
затримано на 2 год. 11
кинувся під локомотив із-за опори контактної мережі, з
хв.
наїздом. Чоловіка смертельно травмовано
Складач поїздів повідомив, що в середній частині поїзда
№2126 (ВЛ8 №1648) сторонні особи підготовлюють
металолом для викидання з вагона. Поїзд зупинено на ст.
Поїзд затримано на 56 хв
Апостолове для комерційного огляду: у вагоні №67913467
виявлено сліди крадіжки – заглиблення, складено акт
загальної форми №520.
Поїзд №9509 (ВЛ8 №279) на 336 км ПК5 при швидкості 60
км/год. застосував екстрене гальмування для попередження
Травмовано сторонню
наїзду на стороннього чоловіка, який стояв біля колії, на особу. Поїзд затримано
сигнали
не
реагував,
з
наїздом.
Потерпілого
на 1 год. 05 хв.
госпіталізовано до місцевої лікарні.
Складач поїздів повідомив, що при виконанні маневрової
роботи тепловозом ЧМЕ3 №2567 з осаджування групи 16
вагонів, від маневрового сигналу «М27» на колію №6,
Травмовано сторонню
стався наїзд на стороннього чоловіка, який раптово вийшов
особу. Затримки поїздів
із-за хвостової частини вагонів маневрового складу, який
немає
прямував з колії №7 під навантаження на під’їзну колію
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Потерпілого
госпіталізовано до місцевої лікарні
Машиністом локомотива ВЛ82м №83 біля стрілочного
переводу №104 виявлено стороннього чоловіка з
Травмовано сторонню
травматичною
ампутацією
ступні.
Потерпілого особу. Затримки поїздів
госпіталізовано
немає

Поїзд №2784 (ВЛ80т №1875 ТЧ-7 Знам’янка, 1812 т)
Регіональна філія
зупинився за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 1» у
«Одеська залізниця»,
47 рух. од., 1 вісь, права сторона, вагон №55477525
ДН-1 Одеса, ст.
(Україна, КР – 28.04.2020, ЖВРЗ «Експрес»). Виміром
Раухівка
температур встановлено підвищений нагрів через не

Ззатримано Поїзд №
2784 на 2 год. 16 хв. По
впливу затримано
поїзди: №1902 на 2 год.
07 хв., №2782 на 1 год.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-0 Інцидент

02.11.2020
05:50
17

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, ст.
Підволочиськ

18

03.11.2020
08:27

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий ріг ст.
СхідноПрийомовідправна,
власник ПАТ
«АрселорМіттал
Кривий Ріг»

03.11.2020
13:10

Регіональна філія
«Південно-західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін Боярка
– Васильків-І

19

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Кременчук.
04.11.2020
Регіональна філія
16:35
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Березівка –
Колосівка
04.11.2020
08:50

20

21

відпуск автогальм унаслідок завалу вертикального важеля
за «мертву точку». Для усунення несправності зі ст.
Колосівка о 23.05 поїздом №9503 відправлено працівника
вагонного господарства. Після регулювання гальмівної
важільної передачі, поїзд №2784 відправлено в 00.03
Поїзд №6201 Підволочиськ – Тернопіль (ЕР9П №207/295
РПЧ-3) не відправився згідно розкладу через відключення
напруги в контактній мережі непарної групи колій. Для
виведення поїзда під контактну мережу зі ст. Тернопіль
надано локомотив ЧМЕ3т №7350. Поїзд №6201
відправився о 07.40
Поїзд №3608 (ВЛ8 №303 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол,
ТЧ-2 Кривий Ріг, 4762 т, 236 осей, вантаж - флюси) під час
прибуття на колію №6 зупинився через спрацювання гальм.
Оглядом рухомого складу в межах стрілочного переводу
№45 виявлено сходження 8 за напрямком руху вагонів,
відповідно: 30 – №64052517, 31 – №56526171, 32 –
№58335357, 33 – №59785881, 34 – №53514907, 35 –
№52187598, 36 – №56624604, 37 – №54751714, всі
приналежності Україна. На рух поїздів не впливає. О 03.30
відновні роботи по встановленню вагонів закінчено
Поїзд №6013 Київ – Фастів (ЕД9м №0060 РПЧ-8 Фастів,
РПЧМ-8) зупинився на 884 км ПК10 через несправність
електропоїзда. О 13.34 РПЧМ запросив допоміжний
локомотив. Зі ст. Васильків-І о 13.45 надано допоміжний
локомотив ЧМЕ3т №3504. Відправився поїзд №6013 з
допоміжним о 14.04, прослідував ст. Васильків-І о 14.19
З повідомлення бригадира колії біля комори ПД-7 (ПЧ-12
Кременчук, 300-400 метрів від парку Череднички) виявлено
міну часів ВВВ. О 09.50 міну вивезено працівниками
ДСНС.
Під час руху поїзда №2756 (ВЛ80т №1281 ТЧ-7 Знам’янка,
ТЧМ-4 Помічна Водяний, 1212 т, 208 осей) при швидкості
руху 50 км/год., на 1205 км ПК5 машиніст застосував
екстрене гальмування через виявлення попереду
електричної дуги з наступним зникненням напруги у
контактній мережі. Оглядом помічника машиніста у створі

27 хв., №1903 на 1 год.
34 хв., №1601 на 58 хв.,
№8 на 28 хв., №6408 на
27 хв., №9515 на 25 хв.,
№9527 на 19 хв
Затримка поїзда № 6201
на 1 год. 40 хв.

Постраждалі відсутні

Затримка поїзда № 6013
на 1 год. 06 хв. Причин
Постраждалі відсутні

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

1-0-0 Інцидент

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Інше

Затримано поїзди:
№6406 на 1 год. 55 хв.,
№2756 на 1 год. 25 хв.,
№ 4412 на 1 год 05 хв,
№2758 на 1 год 12 хв,
№6414 на 51 хв., №92 на

1-0-0 Інцидент

05.11.2020
00:36
22

05.11.2020
23:58
23

06.11.2020
00:36

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Балаклія
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Святошин – Біличі
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Щаслива

24

06.11.2020
06:40
25

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів, перегін
Красне – Задвір’я

з опорою контактної мережі №408 виявлено обрив
36 хв.
несучого троса. О 16.47 зі ст. Березівка до місця обриву
відправлено автомотрису АДМ №546 ЕЧК-15 Колосівка.
Причина: перепал несучого троса в затискачі КС-009 на
опорі контактної мережі №408
Поїзд №9511 (ВЛ11 №553) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога 0» повторно у 15 рух. од., 4
Поїзд №9511 затриманий
вісь, права сторона, вагон №64515018 (Україна). Після
на 3 год. 10 хв.
огляду локомотивною бригадою заявлено відчеплення
вагону. Вагон відчеплений
За повідомленням машиніста поїзда №9509 (ВЛ8 №1482)
на 14 км ПК2 стався наїзд на капот від легкового
автомобіля, накладений на рейки
Затримки поїздів немає
Поїзд №2287 (ВЛ82М №053) зупинився на 377 км у вхідній
горловині станції через спрацювання автогальм (в 00.11
отримано повідомлення від оператора поста списування ст.
П’ятихатки про находження на вагонах сторонніх людей).
Після огляду на ст. Щаслива працівником ВОХР поїзд
відправлено о 01.10 із затримкою на 34 хв., явних ознак
крадіжки не виявлено. О 02.00 на 381 км перегону Зелена –
Щаслива виявлено стикові накладки з стрілочних
переводів, що перевозились у поїзді №2287
Поїзд №6091 Здолбунів – Львів (ЕР9Т №747 РПЧ-3
Здолбунів) зупинився на 1436 км ПК6 через несправність
електропоїзда. О 07.02 РПЧМ запросив допоміжний
локомотив. Зі ст. Красне о 07.20 надано допоміжний
локомотив ЧМЕ3 №5062. Відправився поїзд з допоміжним
о 08.06, прибув на ст. Задвір’я о 08.20. Допоміжний
локомотив замінено на ВЛ80Т №1866, відправився поїзд
№6091 о 08.29

1-0-0 Інцидент

1-0-0
Втручання в
діяльність

Затримка поїзда № 2287
на 34 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Поїзд №6091 затримано
на 01 год. 39 хв.

1-0-0 Інцидент

