Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 31.01.2020 по 07.02.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
13
0
15
Не з вини:
12
0
11
ВСЬОГО:
25
0
26
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
2
0
1
ВСЬОГО:
3
0
1
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
0
1
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
1
Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
Травмовано
подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
17
9
3
- наїзди на сторонніх
12
9
3
осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
5
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
8
0
0
ВСЬОГО:
Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних

25
9
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло

3
Травмовано

3

0

1

3

1

1

переїздах
Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

29.01.2020
12:40

На вул. Г. Крут,
у м. Суми

1

0

0

7

1

1

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня причина
пригоди

Автомобільний транспорт

1

30.01.2020
21:30
2

3

4

5

31.01.2020
09:15

31.01.2020
18:30
31.01.2020
12:45

02.02.2020
13:30
6

Під час руху у вантажного автомобіля ГАЗ-3309,
відпала задня пара коліс, яка в свою чергу пошкодила
Постраждалі відсутні
припаркований на узбіччі легковий автомобіль HYNDAI
На 235 км + 600 м,
Водій вантажного автомобіля Мерседес-Бенц-1841LS,
автодороги М-05
здійснюючи перевезення вибухонебезпечного вантажу
Київ-Одеса,
(дизельне паливо) допустив наїзд на стоячий вантажний
Обидва водії отримали
Черкаської області автомобіль ДАФ-95, який з технічних причин був
травми
припаркований якомога правіше до краю проїзної частини.
Внаслідок зіткнення відбулась тріщина автоцистерни та
витікання вантажу (до 2 т.)
На вул .С. Бандери, Під час посадки/висадки пасажирів відбулось випадіння
у м. Борщів,
пасажира з салону автобуса ПАЗ-3205, водій якого
Пасажир отримав травму
Тернопільської
здійснював
перевезення
15
пасажирів
за
області
внутрішньообласним маршрутом «Цигани – Борщів»
На вул. С. Бандери, у Водій
автобуса
БОГДАН-А092.01,
здійснюючи
м. Києві
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 410, на Пішохід отрима травми
пішоходному переході, допустив наїзд на пішохода
На вулиці
Водій автобуса Форд-Транзит, здійснюючи перевезення 6
1 пасажир автобуса
Центральної у с.
пасажирів за міжобласним маршрутом Чернівці – Ужгород
отримав травму та був
Білин Закарпатської не впорався з керуванням виїхав за межі проїжджої доставлений до лікарні
області
частини дороги та допустив наїзд на огорожу
На вулиці
Водій легкового автомобіля Toyota-Helix недотримався
Покровської
безпечної дистанції та швидкості руху і допустив зіткнення
у м. Житомирі
Постраждалі відсутні
з автобусом МАЗ-206086 водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 4/2

1-0-0 З вини

1-0-2 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

7

8

9

02.02.2020 На 35 км автодороги
14:20
Н-09 Мукачево –
Рахів – Богородчани
– Івано-Франківськ –
Рогатин – Бібірка –
Львів у с. Гребля,
Закарпатської
області
02.02.2020
На проспекті
14:40
Ювілейному
у м. Харкові
02.02.2020
18:00

На вул.С.Будного
у м. Тернополі

02.02.2020
15:20

На проспекті
Гагаріна
у м. Дніпрі

10

03.02.2020
08:05
11

03.02.2020
13:00
12

На перехресті вул.
Полтавський Шлях
та вул. Переможців
у м. Харкові
На перехресті
вулиць Попова та
вул. Юрія Коваленко
у м.
Кропивницькому

Водій легкового автомобіля Шкода-Октавія не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем Форд-трансзит, після чого виїхав
на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з
автобусом Mersedes-Benz-312, водій якого здійснював
перевезення 8 пасажирів за регулярним маршрутом
Ужгород - Шаяни
Водій автобуса І-Ван-А07А-30, здійснюючи перевезення 15
пасажирів за міським маршрутом № 10, недотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
легковим автомобілем Форд-СіМакс
Водій легкового автомобіля таксі ШКОДА-ОКТАВІА,
здійснюючи перевезення 4 пасажирів, допустив наїзд на
пішохода,
який
переходив
проїзжу
частину
в
невстановленому місці в стані алкогольного сп’яніння.
Водій автобуса МЕРСЕДЕС–БЕНЦ 410, здійснюючи
перевезення 8 пасажирів за регулярним міським
автобусним маршрутом № 19, намагаючись об’їхати
тролейбус, що зупинився на зупинці громадського
транспорту для посадки, висадки пасажирів, не
переконався в безпеці визначеного маневру, внаслідок чого
водій легкового автомобіля що рухався в попутному
напрямку допустив зіткнення з автобусом. Попередньо
відомо, що водій легкового автомобіля мав ознаки
алкогольного сп’яніння
Водій автобуса МАН-СЛ-202, здійснюючи регулярні
перевезення 20 пасажирів за приміським маршрутом
№ 1592 «Харків (АС «Холодна Гора») – Пісочин»,
внаслідок недотримання дистанції скоїв зіткнення з
легковим автомобілем ВАЗ-21063
Водій автобуса БАЗ-2215, рухаючись за міським
автобусним маршрутом загального користування № 500,
допустив наїзд на пішохода яка знаходилась на
пішохідному переході.

2 пасажири легкового
автомобіля SKODA
отримали травми різних
ступенів тяжкості

1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

2 пасажири легкового
автомобіля отримали
тілесні ушкодження.

1-0-2 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримала
травми.

1-0-1 З вини

03.02.2020
15:35

На проспекті
Слобожанському,
у м. Дніпрі

13

03.02.2020
13:00
14

15

03.02.2020 Проспект Перемоги,
16:25
ст.метро
«Берестейська»,
м. Київ

03.02.2019
20:15
16

04.02.2020
09:45
17

04.02.2020
18:29
18

На вул. 1-го Травня
у м. Куп’янськ,
Харківська обл.

На вул. Б. Ліщини,
поблизу буд. 7,
у м.
Сєвероедонецьку,
Луганської області

Водій легкового автомобіля, виконуючи маневр поворот
праворуч з другої смуги руху, не переконався в безпеці
визначеного маневру, внаслідок чого скоїв бокове
зіткнення
с
автобусом
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ-312Д,
водій якого рухався в першій смузі в попутному напрямку,
водій якого здійснював перевезення 18 пасажирів за
регулярним міським автобусним маршрутом № 45. Після
зіткнення водій автобуса втратив керування і допустив
наїзд на перешкоду.
Водій автобуса РУТА-19, рухаючись без пасажирів та
здійснюючи регулярні перевезення за міським маршрутом
№ 26 «Хлібозавод – Куп’янськ-Вузловий», внаслідок
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
легковим автомобілем РЕНО-ДАСТЕР, водій якого рухався
в зустрічному напрямку.
В результаті зіткнення легкових автомобілів ХьюндайАкцент та Ніссан-Кашкай відбулося дотичне зіткнення
легкового автомобіля NISSAN-QASHQA з автобусом ЗАЗ
I-VAN, водій якого здійснюючи перевезення 10 пасажирів
за приміським маршрутом № 720 «Боярка - Київ»
зупинився на зупинці громадського транспорту для
посадки та висадки пасажирів.
Автобус Рута СПВ-20, рухаючись без пасажирів на авто
заправочну станцію, скоїв наїзд на пішохода, який
переходив проїжджу частину дороги в невстановленому
місці

4 пасажири автобуса
отримали тілесні
ушкодження.

1-0-4 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав тілесні
ушкодження

1-0-1 Не з вини

На вул.
Вернадського, буд.
12,
у м. Харків

Водій автобуса БОГДАН А-091, здійснюючи регулярні
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом
№ 304е «станція Рогань – майдан Сергіївський», внаслідок
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
легковим автомобілем БМВ-316

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

На Покровська
площа,
у м.Суми

Водій легкового автомобіля, марка та модель не
встановлені, під час обгону не дотримався безпечного
інтервалу та допустив зіткнення з автобусом БОГДАН
А22111, водій якого здійснював перевезення 12 пасажирів
за регулярним міським маршрутом № 59А «Баси - Центр».,

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

05.02.2020 На вул. Харківській,
11:10
у м. Суми
19

На 346 км
автодороги Н-03
Житомир –
Чернівці,
Чернівецької обл.

Водій вантажного автомобіля ДАФ недотримався
безпечної швидкості рушу, не впорався з керуванням та
допустив з'їзд в кювет з подальшим перекиданням на
правий бік

05.02.2020
15:00

На вул. Замковій,
у м. Тернополі

06.02.2020
06:30

На 442 км + 800 м
автодороги М-05
Київ - Одеса

Водій
легкового
автомобіля-таксі
Шевролет-Авео,
рухаючись без пасажирів допустив наїзд на припаркований
легковий автомобіль Рено-Кенго
Водій автобуса
Мітсубіс-Темза-Сапфір, здійснюючи
перевезення 19 пасажирів за регулярним міжобласним
маршрутом Київ - Одеса на слизькій дорозі не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де
перекинувся на лівий бік у кювет
Під час початку руху автобуса БОГДАН А-091,
водій якого здійснював перевезення пасажирів за міським
маршрутом № 415, сталося падіння пасажира

05.02.2020
15:00
20

21

22

23

06.02.2020
13:35

06.02.2020
22:10
24

06.02.2020
08:20
25

після чого зник з місця пригоди
Водій легкового автомобіля RENAULT-Sandero під час
виїзду з прилеглої території не надав перевагу у русі та
допустив зіткнення з автобусом РУТА-25-СПГ, водій якого
рухався без пасажирів за міським маршрутом № 21
«Прокоф’єва- Прокоф’єва»

По вул.
Шалом-Алейхема,
15,
в м. Києві
Миколаївська
дорога, 170,
в м. Одесі
На 459 км + 300
метрів автодороги
М14 «Одеса –
Мелітополь Новоазовськ»,
Запорізької області

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій вантажного
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Нерезидент

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Пасажир 2015 р.н.
отримала травми

1-0-1 Не з вини

Водій автобуса БАЗ-А09.14, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 168, допустив наїзд на
Пішохід 1979 р.н.
пішохода, яка в стані алкогольного сп’яніння, раптово
отримала травми
вибігла на проїжджу частину дороги у невстановленому
місці
Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-312Д,
здійснюючи
6 пасажирів автобуса
перевезення 6 пасажирів за внутрішньообласним
після ДТП звернулися до
маршрутом «Мелітополь - Приазовське», не впорався з
Мелітопольської міської
керуванням виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив
лікарні № 1 за медичною
перекидання автобуса
допомогою

1-0-1 Не з вини

1-0-6 З вини

06.02.2020
07:50

На вул. Роганська,
буд. 149,
у м. Харків

26

Водій автобуса I-ВAН A07A1, здійснюючи регулярні
перевезення 30 пасажирів за приміським маршрутом №
1186 «Харків (ст.м. «Індустріальна») – Велика Рогань»,
рухаючись в бік вул. Луї Пастера, скоїв наїзд на пішохода
– жінку, яка намагалася перетнути вул. Роганську по
нерегульованому пішохідному переходу та раптово
з’явилася перед рухомим автобусом, водій якого подав
звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, але
через слизький стан дорожнього покриття наїзду уникнути
не вдалося.

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід отримала
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу)

Затримка поїзда склала 00
год. 28 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Міський електричний транспорт
1

2

02.02.2020
15:30

06.02.2020
На майдані
08:45
Захисників України,
буд. 3,
у м. Харкові
06.02.2020
12:30

3

31.01.2020
10:00
1

31.01.2020
20:41
2

На Покровської
площі
у м. Сумах

На вул. Любарська
1А,
у м. Житомирі

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Енергодар (власник
колії, що примикає до
роз’їзду 20 км)
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
, перегін ТрипілляДніпровське –
Озерний

Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 5 не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем SKODA-Roomster
Водій трамвая TАТРA-T3 інв. № 511, здійснюючи
перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом № 8 «602й мікрорайон – вул. Одеська», скоїв наїзд на пішохода, яка
переходила проїжджу частину по регульованому
пішохідному переходу на заборонений сигнал світлофора.
Водій Тролейбуса ЗиУ 9, під час перевезення пасажирів за
маршрутом № 15А «Гідропарк - Селецька», об’їжджаючи
транспортні засобами що стали учасниками ДТП, не вибрав
безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з одним із
них Деу-Ланос
Залізничний транспорт
Під час виконання маневрової роботи на п/колії Енергодарська
локомотивом ТГМ-6А №2107 з осаджування 4 навантажених
напіввагонів, вагонами вперед, на колії №10 при подаванні на
другий вагоноперекидач сталося сходження з рейок вагону
(Україна, власний), всіма колісними парами у середину колії
Поїзд №767 Київ – Херсон (ДС3 №011) на 44 км ПК6
смертельно травмував сторонню жінку

31.01.2020
17:33

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

Поїзд №6923 Ніжин - Дарниця (ЕР9м №538, РПЧМ-8
Стаднік) на 828 км ПК4 травмував стороннього чоловіка.
Потерпілого госпіталізовано до лікарні м. Бровари.

31.01.2020
15:07

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
ТрипілляДніпровське –
Озерний
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Буча

Поїзд №767 Київ – Херсон (ДС3 №011 ТЧ-1) на 44 км ПК6
смертельно травмував сторонню жінку.

3

4

31.01.2020
20:46
5

6

7

8

9

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Яготин
31.01.2020
Регіональна філія
23:57
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін ІваноФранківськ –
Ямниця
01.02.2020
Регіональна філія
02:50
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Рожище
01.02.2020
Регіональна філія
06.07
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Помічна
31.01.2020
23:05

Поїзд №3074 (ВЛ80 №1377) зупинився в межах станції
через спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ виявлено
саморозчеплення автозчепів між 9 з голови поїзда вагоном
№63849657 (Росія) та 10 вагоном №55195143 (Росія). О
21.30 рухомий склад з’єднано. О 21.51 поїзд №3074
відправився
Поїзд №20 Київ – Лисичанськ (ЧС8 №081) на головній
колії №2 смертельно травмував стороннього чоловіка.
Поїзд №7 Чернівці – Київ (2М62 №999) на 137 км ПК8, в
районі з.п. «Угринів», смертельно травмував сторонню
жінку

Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії
локомотивом ЧМЕ3 №6098, (колія на балансі власника) з
подачі 7 завантажених вагонів, вагонами вперед, сталося
сходження 2 вагонів: 1 вагон за напрямком руху
Після відправлення з колії №5 Кіровського парку поїзд
№1965 (ВЛ80т №1256 ТЧ-7) зупинено екстреним
гальмуванням для запобігання наїзду на стороннього
чоловіка. Після зупинки поїзда чоловік виліз на електровоз,
вибив лобове скло з боку помічника машиніста, заліз у

Затримка поїзда склала
00 год. 30 хв. По впливу
затримано поїзди: №780
на 00 год. 30 хв., № 884
на 00 год. 22 хв.

1-0-1 Аварія
(травмовання
сторонню особу)

Затримка поїзда склала
00 год. 28 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд № 3074 затримано
на 01 год. 05 хв. По
впливу затримано поїзд
№7016 на 30 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда склала
00 год 22 хв. По впливу
затримано поїзд №6822
на 00 год. 20 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда складає
більше 1 год.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримок поїздів не
сталося

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу)

Поїзд №1965 затримано
на 1 год. 29 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Канкринівка –
Кушугум
01.02.2020
Регіональна філія
17.21
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
Сагайдак – Братешки
01.02.2020
Регіональна філія
21.29
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон,
перегін Херсон –
Антонівка
01.02.2020
15.28

10

11

12

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Петропавлівка
02.02.2020
Регіональна філія
10.55
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-Вантажне
02.02.2020
08.11

13

14

15

02.02.2020
20.35

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, локомотивне

кабіну, вів себе неадекватно та агресивно. Затриманий
локомотивною бригадою і ДС Помічна та переданий
працівникам поліції
Електропоїзд №6702 Таврійськ – Дніпро (ЕР2ТЕ №7241) на
1119 км ПК10 в районі зупиночної платформи Осетрівка
травмував стороннього чоловіка.

Поїзд №3488 (ВЛ80к №675) на 276 км ПК2 смертельно
травмував сторонню жінку, вік 67 років.

Поїзд затримано на 54 хв

1-0-1 Аварія
травмування

Затримки поїздів не
сталося

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Поїзд №4831 (ЧМЕ3 №3807) під час прямування резервом
при швидкості 40 км/год застосував екстрене гальмування
на 188 км ПК7 для попередження наїзду на стороннього
Затримок поїздів не
чоловіка. Через незначну відстань наїзд не попереджено.
сталося
Потерпілого з ампутацією нижньої кінцівки доставлено
машиною швидкої допомоги до лікарні
З повідомлення машиніста поїзда №1464 (ВЛ8№1383) на
вагонах сторонні особи скидають вантаж – вугілля. Поїзд
Затримка поїзда склала 1
пред’явлено для комерційного огляду, втрати вантажу
год. 54 хв
немає
Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№2651 (ТЧ-3 Мелітополь, складач Кирпічов ст. ЗапоріжжяВантажне) з подачі вагона №24542623 (Україна, вантаж –
сіль) вагоном вперед на регульованому переїзді, від стрілки
№68 +150м, без чергового працівника (на балансі під’їзної
колії ПАТ Запорізька товарно-сировинна компанія
«Запоріжголовпостач») при справно працюючій звуковій та
світловій сигналізації, сталося зіткнення з автомобілем
«Lanos»
Біля недіючої будівлі ПЛАУЕН виявлено загорання б/у
шпал. О 21.15 черговим по депо викликано пожежний поїзд
та міські пожежні автомобілі, загорання локалізовано о
22.13.

1-0-1 Аварія
травмування

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримок поїздів не
сталося

1-1-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Потерпілих,
пошкодження майна та
затримки поїздів немає

1-0-0 Інше.
Пожежа

16

депо ТЧ-9 ст.
Дарниця
03.02.2020
Регіональна філія
07.26
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Веселинове.

03.02.2020
13.10
17

02.02.2020
18.00
18

03.02.2020
19.36
19

04.02.2020
06:47
20

21

04.02.2020
16:35

Поїзд №1787 (ВЛ80т №1853 ТЧ-7) прибув із затримкою на
50 хв. через недотримання нормативного графіка руху на
перегоні
Вознесенськ
–
Мартинівська
унаслідок
спрацювання ГВ у електровозі та машиніст поїзда заявив,
що далі слідувати не може через заклинювання 6 колісної
пари локомотива.
Регіональна філія
Машиніст поїзда № 7686 Борщагівка-Технічна – Київ«Південно-Західна Пасажирський (ЕР9м №560) повідомив про виявлення
залізниця», ДН-1
пожежі в причіпному вагоні №404203. О 13.23 надано
Киї, ст. Борщагівка- наказ на виїзд пожежного поїзда зі ст. Київ-Товарний та
Технічна
викликано працівників ДСНС. Вагон відчеплено від складу
поїзда. О 13.55 від пожежного поїзда відмовились. О 14.12
пожежу ліквідовано силами ДСНС. Потерпілих немає.
Регіональна філія
Після передачі 10 завантажених вагонів сіркою,
«Одеська залізниця», представникам вантажоодержувача Бан», проводились їх
ДН-1 Одеса, ст.
перестановки автонавантажувачем на під’їзних коліях, з
Чорноморськ-Порт. №56 на №57а Чорноморської філії ДП «АМПУ» (колії на
балансі колієвласника), відбулося руйнування стіни складу
зберігання вантажу з порушенням габариту колії та
опрокидуванням на бік 2 вагонів:
Регіональна філія
Поїзд №15 Рахів – Харків (2М62 №961) на 139 км ПК2
«Львівська
смертельно травмував стороннього чоловіка
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ, ст.
Івано-Франківськ.
Регіональна філія
З повідомлення машиніста поїзда №6508 Канцерівка –
«Придніпровська
Мелітополь (ЕР2 №801501/801601 РПЧ-1 Дніпро, РПЧ-3
залізниця», ДН-3
Запоріжжя) на колії №4 стався перепал контактного
Запоріжжя ст.
проводу над вагоном №23302. Після усунення,
Дніпробуд II
відправився поїзд №6508 о 08.31 із затримкою на
1 год. 44 хв. По впливу затримано поїзди: №6492 на 57 хв.,
№6489 на 36 хв., №3402 на 12 хв., №72 на 11 хв. Причина
з’ясовується. Випадок розслідується.
Регіональна філія
На нерегульованому переїзді 100 км ПК10 (без чергового,
«Львівська
не обладнано пристроями переїзної сигналізації) сталося
залізниця», ДН-4
зіткнення поїзда №8552 (ЧМЕ3 №2637 ТЧ-13 Чернівці,

Затримка поїзда №1787
складає більше 2 год. По
впливу затримано
поїзди: №91 на 38 хв.,
№7 на 36 хв.

1-0-0 Інцидент

По впливу затримано
поїзд № 6916 на 36 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримки поїздів немає.

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Затримка поїзда № 15
склала 2 год.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримано поїзд №6508
на 1 год. 44 хв. По
впливу затримано
поїзди: №6492 на 57 хв.,
№6489 на 36 хв., №3402
на 12 хв., №72 на 11 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзд №8552
на 55 хв.

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

22

23

24

25

26

Івано-Франківськ
одноколійний
перегін Ясиня –
Вороненко
05.02.2020
Регіональна філія
06:07
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя перегін
Нельгівка –
Єлизаветівка
05.01.2020
Регіональна філія
09:55
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
перегін Олександрія
– Королівка
05.02.2020
Регіональна філія
15:00
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Лисичанськ

колієвимірювач, прямував по маршруту Рахів – Коломия) з
автомобілем
Поїздом №6851 Пологи – Бердянськ (ЧМЕ3 №273) на 157
км ПК3 смертельно травмовано стороннього чоловіка.
Повідомлено: поліцію, швидку допомогу. Затримка поїзда
складає більше 1 год. Особа та обставини з’ясовуються
Поїзд № 8602 (дрезина АГВ №873 ЕЧК-3, машиніст )
повідомив, що на 350 км ПК1 на рейках парної колії
знаходиться перерізане тіло невідомого чоловіка

Затримка поїзда № 685
склала быльше 1 год.

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримки поїздів немає

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Поїзд №138 Лисичанськ – Хмельницький (ТЕП70 №046
ТЧ-15 Куп’янськ) через розрив муфти гідропередачі Поїзд № 42 затримано на
замовив допоміжний локомотив. Надано локомотиви: зі ст. 01 год. 00 хв. По впливу
Переїзна (ЧМЕ3 №1053, ТЧМ-6 Колесніков) та зі ст. затримано поїзд №6444
Рубіжне (ЧМЕ3 №4583, ТЧМ-6 Марченко). Поїзд №138
на 55 хв..
відправився о 15:46
05.02.2020
Регіональна філія
Поїзд №3062 (ВЛ80т №1203 ТЧ-7) зупинився на 268 км
Затримка поїзда на 02
18:40
«Одеська залізниця», ПК4 через несправність електровоза (спрацювання
год. 15 хв. По впливу
ДН-3 Знам’янка,
захисту), з вимогою допоміжного локомотива о 19.33. Зі ст. затримано поїзди: №2830
перегін
Чорноліська надано допоміжний локомотив ВЛ80т №1420, на 3 год. 10 хв., №2828
Фундукліївка –
ТЧМ-7 Андрієнко. Відправився поїзд №3062 з допоміжним на 3 год. 10 хв., №1464
Цибулеве
о 20.55
на 2 год. 35 хв., №6508
на 2 год. 18 хв., №740 на
47 хв., №84 на 42 хв.,
№790 на 27 хв., №734 на
18 хв.
05.02.2020
Регіональна філія
Поїзд №3005 (2ТЕ10УК №395, 62/0 вагонів) прибув о 20.27
02:00
«Південно-Західна на колію №34 Ковельського парку. Під час огляду
залізниця», ДН-4
працівником ПКО виявлено протікання вантажу (бензин
Вагон переставлено на
Коростень, ст.
моторний), інтенсивністю 40 крапель/хв., через тріщину
тупикову колію
Коростень
котла у вагоні-цистерні №74050808 (Білорусь, вантаж –
бензин моторний, аварійна картка - 305, ООН - 1203, клас
небезпеки - 3, ст. навантаження Барбаров, ст. призначення

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварійна
ситуація (втрата
вантажу)

06.02.2020
04:27

27

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
перегін Нельгівка –
Єлизаветівка

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ
перегін Кіцмань –
Веренчанка
06.02.2020
Регіональна філія
16:48
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман перегін
Маріуполь – Сартана
06.02.2020
Регіональна філія
19:47
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман перегін
Кальчик – Карань
06.02.2020
13:55

28

29

30

07.02.2020
01:00
31

32

07.02.2020

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг ст.
Східно-Сортувальна
(територія Арселор
Міттал Кривий Ріг)
Регіональна філія

– Ярмолинці Півд.-Зах. зал., вага нетто – 52200 кг). Вагон
переставлено на тупикову колію №24. Перевірка маси
вантажу буде визначена після подавання вагона на п/колію
для перекачування вантажу у інший вагон-цистерну
Поїзд №2712 (ВЛ80т №1085 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
1231 км ПК2 за показанням пристрою АСДК-Б «Тривога 2»
локомотив, 2 вісь, ліва сторона. Оглядом ТЧМ виявлено
понаднормовий нагрів букси. О 05.00 поїзд прибув на ст.
Раухівка, виміром температур встановлено: tпов.+2ºС,
tбукси+130ºС, tобод+10ºС. Затримка поїзда складає більше
2 годин. Попередня причина: злам стопорної планки
корончастої гайки торцевого кріплення другої колісної
пари з лівого за напрямком руху боку осі.
На регульованому переїзді 79 км ПК10 (без чергового
працівника) при справно працюючій звуковій та світловій
переїзній сигналізації сталося зіткнення поїзда №3806
(ЧМЕ3Т №6352 ТЧ-13 Чернівці) з легковим автомобілем
ВАЗ-2106, водій отримав травми
Поїзд №10 Маріуполь – Київ (ЧС2 №867) на 1257 км ПК8
смертельно травмував сторонню особу. Затримка поїзда
склала 21 хв.
Поїзд №84 Маріуполь – Київ (ЧС2 №783, ТЧ-17
Волноваха) зупинився на 1215 км ПК10 через спрацювання
захисту локомотива, замовив допоміжний. О 20.28 зі ст.
Волноваха відправлено допоміжний локомотив ВЛ8 №750
(ТЧМ-17 Коршунов). Поїзд відправився з перегону о 21.07
із затримкою на 1 год. 25 хв. Випадок розслідується.
Під час прибуття поїзда №3614 (ВЛ8 №1241 ТЧ-2 Кривий
Ріг, 192 осі, 4434 т) в непарній горловині на стрілочних
переводах №21, 23, 27 стався схід 14, 15 та 16 з голови
поїзда завантажених (вантаж – флюси) напіввагонів №№
58939836, 53598355, 61078309. Затримок поїздів немає.
Причина з’ясовується.
Під час входу у приміщення білетної каси, касиру

Поїзд №2712 затримано
на 2 год.

1-0-0 Інцидент

Затримки поїздів немає

1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

Затримка поїзда №10
склала 21 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримано поїзд №84 на
1 год. 25 хв

1-0-0 Інцидент

Затримки поїздів немає

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу)

Незаконне втручання

1-0-1 Втручання в

05:50

«Одеська залізниця», невідомою особою нанесено удар по голові та викрадено з
ДН-1 Одеса ст.
каси 2000 грн. білетного касира каретою швидкої допомоги
Білгородгоспіталізовано
Дністровський

діяльність

