Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 31.07.2020 по 07.08.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
0
Не з вини:
2
1
3
ВСЬОГО:
4
1
3
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
2
0
1
ВСЬОГО:
2
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
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
13
0
0
- наїзди на
10
7
3
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
3
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
4
0
0
ВСЬОГО:
17
7
3
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

1

31.07.2020
08:50

На проспекті
Гагаріна,
у м. Харкові

2

01.08.2020
12:15

На вул. Кубанської
України
у м. Києві

3

03.08.2020
11:50

На 384 км
автодороги «КиївХарківДовжанський»,
Полтавської обл.

4

03.08.2020
02:43

На вул.Центральній
у c.Страбичово,
Закарпатської обл.

5

06.08.2020
09:30

На вул. Героїв Праці
у м. Харкові

12

0

0

0

0

0

2

0

1

14

0

1

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій автобуса БОГДАН-А09202, рухаючись без пасажирів
за міським маршрутом № 68е «ст.м. «Проспект Гагаріна» –
Жихор (в/ч «Ликво»)», не дотримався безпечної дистанції
Постраждалі відсутні
та швидкості руху та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Skoda Octavia (неліцензований)
Водій легкового автомобіля FIAT-CROMA, не врахувавши
Водій легкового
дорожні обставини, допустив зіткнення з автобусом
автомобіля та 2 його
БОГДАН А-091, водій якого рухався без пасажирів за
пасажири отримали
міським маршрутом № 415
травми
Водій
вантажного
автомобіля
DAF-95-XF-430
з
напівпричепом цистерною AUREPA-HOSK, здійснюючи
перевезення небезпечного вантажу (газоконденсат),
Постраждалі відсутні
невпорався з керуванням виїхав на узбіччя де допустив
часткове перекидання, внаслідок чого стався витік
небезпечного вантажу
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2110 не обрав безпечної
1 пасажир легкового
дистанції та швидкості руху, не впорався з керуванням та
автомобіля від
допустив
зіткнення
з
вантажним
автомобілем отриманих травм загинув
IVECO-AS440
на місці пригоди
Водій автобуса І-ВАН A07A1, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 263-е «просп.
Ювілейний (602-й мікрорайон) – вул. Клочківська (УкрНДІ
Постраждалі відсутні
протезування)», порушив правила маневрування допустив
зіткнення з легковим автомобілем ТОЙОТА-Кемрі
Міський електричний транспорт

Попередня
причина пригоди

1-0-0 З вини

1-0-3 Не з вини

1-0-0
Неліцензований

1-1-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1

03.08.2020
10:00

На Гімназійній
набережній,
у м. Харкові

2

03.08.2020
12:40

На Проспекті
С. Бандери,
у м. Тернополі

31.07.2020
06:40
1

31.07.2020
11:15
2

31.07.2020
13:50
3

31.07.2020
16:42
4

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківБалашовський
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин,
локомотивне депо
Козятин
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-II
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Мелітополь

Водій легкового автомобіля ПЕЖО-301 нед отримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення
з тролейбусом ЛАЗ-E183A1, інвентарний № 2104, 2011 р.в.,
що належить КП «ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2»
Постраждалі відсутні
(Харківська обл.), водій якого здійснював перевезення 4
пасажирів за міським маршрутом № 5 «вул.
Університетська – Аеропорт»
Під час зупинки тролейбуса ШКОДА-15ТР, інвентарний
№144, що належить КП «Тернопільелектротранс»
(Тернопільська обл.), ліцензія серії АД № 038449 від
06.06.2012 р., термін дії необмежений на зупинці Пасажир отримав травми
громадського транспорту, водій якого здійснював
перевезень 20 пасажирів за міським маршрутом № 1, в
салоні тролейбуса відбулось падіння пасажира
Залізничний транспорт
Сторонній чоловік повідомив квитковому касиру, що на 13
км перегону Харків-Балашовський – Пост 18 км
Затримано поїзд №7702
разобладнано колію та обірвані дроти. Перегін закрито для
на 1 год. 21 хв.
руху поїздів. Оглядом недоліків у колії та контактній
мережі не виявлено, о 08.33 перегін відкрито.
Під час виконання посадових обов’язків отримав травму
моторист
поворотного
круга
ТЧ
Потерпілого
госпіталізовано в Козятинську центральну лікарню
Працівник залізниці
отримав травми
Під час осаджування за світлофор М8 групи з 17 вагонів (3
навантажених, 14 порожніх) локомотивом ЧМЕ3 №1689
(ТЧ-4 Мелітополь) на стрілочному переводі №28 сталося
сходження з рейок двох колісних пар першого за
напрямком руху візка порожньої цистерни. Задіяно
відновний поїзд ВП Запоріжжя-ІІ. О 17.25 вагон
встановлено на рейки
Поїзд №282 Генічеськ – Хмельницький (ЧС2 №506 ТЧ-8)
на 1217 км ПК1 при швидкості 45 км/год. застосував
екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка,
який раптово почав переходити колію перед поїздом, на
сигнали підвищеної гучності не реагував. Наїзд запобігти

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Втручання в
діяльність

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

Постраждалі відсутні

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
затримано на 29 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

не вдалося, смертельно травмований сторонній чоловік
31.07.2020
Регіональна філія
19:43
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, ст.
Володимирівка
5

31.07.2020
22:18

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

6

31.07.2020
22:38
7

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, перегін
роз’їзд 328 км –

Машиніст поїзда №740 Київ – Кривий Ріг (ЧС8 №013 ТЧ-1
Київ) під час прямування повідомив, що о 19.35
короткочасно відключилась напруга в контактній мережі. О
19.43 поїзд зупинився на колії №ІІ через пошкодження
струмоприймача. О 19.50 машиніст повідомив про
необхідність виклику працівників ЕКЧ для ув’язування
струмоприймача. Водночас поїзд №734 Київ – Покровськ
(HRCS2 №003) зупинився о 19.41 на ст. Цвіткове через
самовільне опускання струмоприймачів. О 19.45 машиніст
повідомив про пошкодження першого за напрямком руху
струмоприймача та необхідність його ув’язування
працівниками ЕЧК. О 20.21 прибули працівники ЕЧК-2
Цвіткове
Поїзд №743 Дарниця – Київ – Львів (HRCS2 №005)
зупинився на 7 км ПК3 непарної колії через спрацювання
АДД на вагоні №02. При огляді виявлено обрив проводу
контактної мережі та пошкоджені струмоприймачі першої
групи. Викликано бригади ЕЧК-11 Радивилів та ЕЧК-13
Красне. О 22.55 поїзд №16 Рахів – Харків (ЧС8 №001 ТЧ-1
Київ, ТЧМ-1 Яковенко) зупинився на 8 км ПК8 парної колії
через відсутність габариту (контактний провід з непарної
колії лежить на парній). Для виведення поїзда №743 з
перегону о 22.58 зі ст. Красне відправлено допоміжний
локомотив ЧМЕ3 №5062. Після відновлення габариту
парної колії працівниками ЕЧК-11, поїзд №16 відправився
в 00.07, прослідував ст. Ожидів в 00.15 із затримкою на 1
год. 28 хв. Після ув’язування струмоприймачів та
прибирання контактного проводу працівниками ЕЧК-13,
поїзд №743 відправився з допоміжним в 00.27, прибув на
ст. Красне в 00.42. Допоміжний локомотив відчеплено,
відправився поїзд №743 самостійно на одному
струмоприймачі в 00.51
Поїзд №4589 (ВЛ82м №045 ТЧ-15 Куп’янськ, ТЧ-5
Полтава, прямував резервом) на 327 км ПК5 при швидкості
50 км/год застосував екстрене гальмування для запобігання
наїзду на чоловіка, який стояв в лівій кривій спиною до
поїзда з правої сторони від рейок в негабариті, на сигнали

Затримано поїзд № 740
на 1 год. 54 хв. По
впливу затримано
поїзди: №10 на 10 хв.,
№3002 на 48 хв., №1902
на 45 хв., №1462 на 1
год. 38 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзд № 743
на 2 год. 35 хв. По
впливу затримано
поїзди: №3423 на 2 год.
10 хв., №9507 на 1 год.
32 хв., №2809 1 год.,
№9509 на 50 хв.

1-0-0 Інцидент

Травмовано сторонню
особу. Поїзд затримано
на 2 год. 15 хв. По
впливу затримано
поїзди: №1 на 1 год. 44

1-0-1 Аварія
(травмування)

Шведська Могила

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Козятин-1
02.08.2020
Регіональна філія
03:02
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Мардарівка –
Чубівка
01.08.2020
02:24

8

9

10

11

12

підвищеної гучності не реагував. Наїзду запобігти не
вдалося, травмований сторонній чоловік Потерпілого
госпіталізовано в лікарню №2 м. Полтава. Після
проведення слідчих дій, відправився поїзд №4589 о 00.51
З повідомлення чергового по вокзалу, на колії №21
Західного парку виявлено ручну гранату часів ВВВ. Місце
огороджено

Машиніст поїзда №146 Ізмаїл – Київ (ЧС4 №132)
повідомив, що сигнальна установка №14 сигналізує
червоним, а с. у. №12 у згаслому стані та відкриті двері
релейної шафи. Оглядом виявлено викрадення пристроїв
СЦБ: КШ1-80 - 1 шт., ИМВШ-110 - 1 шт., АНШМТ-380 - 1
шт., АОШ2–180/0,45 - 2 шт., АШ2 - 2 шт.
02.08.2020
Регіональна філія
З повідомлення начальника транспортного цеху, під час
01:20
«Одеська залізниця», виконання маневрової роботи по перестановці групи із 16
ДН-1 Одеса, п/колія завантажених зерновозів (вантаж - ячмінь) з колії №13
ПАТ «Одеський
Приймально-відправного парку тепловозом ТМ2 №863
припортовий завод» (власність Одеського припортового заводу) на фронти
(ст. Промислова), що вивантаження підприємства, на стрілочному переводі №9
примикає до станції (на балансі ОПЗ)
24 км дільниці
Чорноморська –
Берегова
02.08.2020
Регіональна філія
За повідомленням машиніста поїзда №2480 (ВЛ11М/6
22:13
«Придніпровська
№491 ТЧ-1 Н.Д.-Вузол) під час стоянки на колії №6
залізниця», ДН-1
спрацювали гальма. Поїзд пред’явлено до технічного та
Дніпро, ст.
комерційного оглядів. Після огляду о 23.20 нічого не
Синельникове-2
виявлено. О 23.27 повторне спрацювання гальм. За
повідомленням працівника ВЧД біля вагонів помічено
сторонніх осіб.. О 23.45 поїзд №2480 готовий до
відправлення, зауважень по рухомому складу не виявлено.
02.08.2020
Регіональна філія
.На пульт-табло ДСП з’явилась індикація хибної занятості
19:50
«Одеська залізниця», ізольованих ділянок Ч3ДП та Ч3П перегону Кулевча –
ДН-1 Одеса, ст.
Сарата. Неможлива зміни напрямку. Причина – сторонніми
Кулевча
особами на 130 км ПК5 зазначеного перегону пошкоджено
з’єднувальну муфту типу УПМ-24 та кабель типу СБПУ

хв., №4301 на 2 год. 15
хв.

Загрози безпеці руху та
затримки поїздів немає

1-0-0 Інше

Поїзд №146 затримано
на 37 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Сходження вагонів: 8
(№95490314) - другою
колісною парою, 9
(№95770780), 10
(№95774154), 11
(№95946786) - усіма
колісними парами.

1-0-0 Аварія
схід вагонів

Затримка поїзда склала 1
год. 25 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримано поїзди:
№3002 на 36 хв., №4839
на 40 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

4×2. Несправність усунуто о 23.30.

13

14

15

16

03.08.2020
Регіональна філія
01:29
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Кодима – Попелюхи

За повідомленням машиніста поїзда №106 Одеса – Київ
Затримано поїзди:
(ЧС8 №074 ТЧ-1 Київ-Пас) сигнальна установка №8 №3002 на 42 хв., №2020
сигналізує червоним, сигнальна установка №6 згасла.
на 42 хв., №1102 на 21
Оглядом працівників ШЧ виявлено, що сторонніми
хв., №106 на 17 хв.,
особами в релейній шафі с.у. №6 викрадення прилади СЦБ. №108 на 17 хв., №146 на
17 хв., №9568 на 17 хв.,
№4482 на 13 хв
03.08.2020
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Молочанськ сигналізує індикація
05:20
«Придніпровська
хибної зайнятості перегону. По системі ЧДК сигнальні
залізниця», ДН-3
установки №5/8, №10/3, №1/12 сигналізують несправність.
Запоріжжя, перегін О 06.57 закрито дію АБ, рух поїздів встановлено за
Затримано поїзди:
Світлодолинське – телефонними засобами зв’язку. Причини: сторонніми
№2515 на 39 хв
Молочанськ
особами на 103 км ПК10 пошкоджено 2 магістральні кабелі
МКСАШП 4х4х1,2 та ТЗАШП 7х4х0,9. О 10.50
пошкодження усунуто. Об 11.04 дію АБ відновлено.
03.08.2020
Регіональна філія
Поїзд №3121 (ВЛ11М №161 ТЧ-9 Мукачево, ТЧ-1 Львів14:53
«Львівська
Захід) на 13 км ПК-2 при швидкості 35 км/год застосував
залізниця», ДН-1
екстрене гальмування для запобігання наїзду на чоловіка,
Львів, перегін Затока який лежав на колії та на сигнали підвищеної гучності не Поїзд № 3121 затримано
– Янтарна
реагував. Наїзду запобігти не вдалося, травмований
на 2 год. 10 хв.
сторонній
чоловік.
Потерпілого з
травматичною
ампутацією ноги вище стопи госпіталізовано в лікарню
м. Новояворівськ
03.08.2020
Регіональна філія
На перегонах (та по станціях) Сокорики – Бехи, Бехи –
18:20
«Південно-Західна Ігнатпіль, Ігнатпіль – Потаповичі, Потаповичі – Овруч
залізниця», ДН-4
відсутнє живлення 1 та 2 фідера. На ст. Овруч відсутній 1
Коростень дільниця фідер. Закрито дію АБ парного напрямку на перегонах:
КоростеньСокорики – Бехи о 18.48, Бехи – Ігнатпіль о 19.02. На
Подільський – Овруч перегоні Сокорики – Бехи подано живлення 1 фідера о
Затримано поїзди:
20.55, 2 фідера о 21.15, відкрито дію АБ о 21.23; на
№2322 на 1 год. 20 хв.,
перегоні Бехи – Ігнатпіль подано 1 фідер о 19.41, 2 фідер о
№2324 на 1 год.
22.42, відкрито дію АБ о 19.58; на перегонах Ігнатпіль –
Потаповичі – Овруч подано 2 фідер о 18.59, 1 фідер о 19.37.
Під час огляду працівниками ЕЧС-21 о 22.10 на перегоні
Бехи – Сокорики в проміжку опор №211-212 виявлено сторонніми особами зрізане дерево (дуб d=25 см, L=20 м, 3
ряд, 18 м від ПЛ10кВ АБ/ПЕ), що спричинило коротке

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

17

18

19

замикання на ПЛ10кВ АБ/ПЕ. О 22.15-22.25 допущено
бригаду ЕЧС-21 для стягування дерева з ПЛ-10кВ. О 22.30
зібрано прийняту схему ПЛАБ/ПЕ на дільниці КоростеньПодільський – Овруч.
03.08.2020
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Богуславський сигналізує
21:00
«Придніпровська
несправність переїзду 85 км ПК7 (без чергового). О 21.25
залізниця», ДН-1
надано наказ на обмеження швидкості 25 км/год. На пультДніпро,
табло ДСП ст. Миколаївка-Донецька сигналізує хибна
одноколійний
зайнятість перегону. О 22.04 закрито дію АБ, встановлено
перегін
рух поїздів за телефонними засобами зв’язку. О 22.17
Богуславський –
відправлено перший поїзд №8551. Причина – сторонніми
Миколаївкаособами розобладнано релейну шафу с.у. №5/18. Усунуто в
Донецька
00.40, пристрої працюють справно, швидкість на переїзді
встановлена
03.08.2020
Регіональна філія
Поїзд №9513 (ВЛ80к №150 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-14
23:55
«Львівська
Здолбунів) зупинився на 51 км ПК4 – біля залізничної колії
залізниця», ДН-3
з правого боку за напрямком руху поїзда знаходиться тіло
Рівне, непарна колія невідомої особи. В 00.15 машиніст доповів ДСП ст.
перегону Радивилів Радивилів про стороннього чоловіка без ознак життя. Після
– Броди
прибуття працівників поліції та проведення оперативнослідчих дій, в потерпілого виявлено ознаки травмування
рухомим складом. Відправився поїзд №9513 о 02.55
04.08.2020
Регіональна філія
Поїзд №80 Київ - Дніпро. (ЧС8 №074 ТЧ-1 Київ) в
02:16
«Одеська залізниця», непарній горловині при швидкості 65 км/год застосував
ДН-2 ім. Т.
екстрене гальмування для запобігання наїзду на невідомого
Шевченка, ст.
чоловіка, який переходив через залізничну колію та не
Кам’янка
реагував на сигнали підвищеної гучності, які подавалися
локомотивною бригадою вищевказаного поїзда. Наїзду
запобігти не вдалося, смертельно травмовано стороннього
чоловіка

04.08.2020
07:43
20

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

Поїзд №6608 Коростень – Київ (ЕР9м №556) на 27 км ПК6
при швидкості 75 км/год. застосував екстрене гальмування
для запобігання наїзду на сторонню жінку, яка переходила
колію перед поїздом, на сигнали підвищеної гучності не
реагувала, з наїздом

Затримано поїзди:
№8551 на 21 хв., №8251
на 1 год. 06 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
затримано на 03 год. 00
хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
затримано на 01 год. 35
хв. По впливу затримано
поїзди: №3054 на 1 год.
45 хв., №2852 на 1 год.
30 хв., №3052 на 1 год.
16 хв., №2850 на 1 год.
07 хв., №2858 на 55 хв.,
№298 на 35 хв., №1603
на 20 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№6608 затримано на 11
хв..

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

04.08.2020
14:25
21

04.08.2020
19:10
22

05.08.2020
01:30
23

05.08.2020
15:03
24

05.08.2020
22:.25
25

05.08.2020
19:25
26

Регіональна філія
«Південна залізниця
», ДН-2 Харків, ст.
Кислівка.
Регіональна філія
«Південна залізниця
», ДН-4 Полтава., ст.
Грабарівка.

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, ст. Ковель.

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін ім.
Кожушко –
Шпичкине
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Жмеринка –
Сербинівці
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг,
одноколійний

Поїзд №3518 (2ТЕ116 №689/946) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога-1» у тепловозі. Оглядом ТЧМ
виявлено руйнування буксового вузла другої колісної пари
– лопнула обойма внутрішнього підшипника. Локомотив
замінено на 2ТЕ116 №1158/1368. Поїзд відправлено о
17.47.
При відправленні поїзда №3802 (ЧМЕ3 №3376 ТЧ-12
Гребінка, 354 т, 52 осі), після схрещення з поїздом №6245,
машиніст повідомив про заклинення третьої колісної пари
тепловоза та неможливість подальшого прямування з
поїздом. О 21.10 зі ст. Прилуки під склад поїзда прибув
тепловоз ЧМЕ3 №3182. Після розміну тепловозів і
пропуску поїздів №6246 о 22.05 та №6527 о 22.38.
Через недостатнє закріплення рухомого складу по колії
№21А, самовільно прийшли в рух група з 35 вагонів у
напрямку колії №21 із подальшим зіткненням з вагоном
(Росія, вантаж – газ) та сходженням першого за напрямком
руху вагоном (Росія, вантаж руда) двома колісними парами
першого візка на стрілочному переводі №225. О 02.32
надано наказ на виїзд відновного поїзда ст. Здолбунів,
відправився о 03.19. Втрати вантажу немає.
Поїзд №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка (ЧС7 №134)
зупинився на 1044 км ПК1, із застосуванням екстреного
гальмування, для попередження наїзду на сторонній
предмет (шлакоблок), накладеного на колію, з наїздом.
Оглядом виявлено в локомотиві пошкоджено наметільник..
Поїзд №3131 (ВЛ80к №669) на 1132 км ПК6 в кривій
ділянці колії смертельно травмував стороннього чоловіка.
Локомотивною бригадою подавались сигнали великої
гучності
Несправність
напівавтоматичного
блокування
–
неможливість подачі та одержання блокувальних сигналів.
О 01.15 виявлено на 57 км ПК8 сторонніми особами
пошкоджено кабель П-274 (2 пари, 4 жили). Кабель
відновлено

Поїзд №3518 затримано
на 3 год. 22 хв.

1-0-0 Інцидент

поїзд №3802 затримано
на 3 год. 53 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Аварія
(зіткнення р.с.)

Затримка поїзда склала 6
хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд №3131 затримано
на 1 год. 56 хв. По
впливу затримано
поїзди: №135 на 59 хв.,
№81 на 53 хв., №49 на
34 хв

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

По впливу затримано
поїзд №4587 на 50 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

06.08.2020
16:52
27

06.08.2020
18:00
28

06.08.2020
19:20
29

06.08.2020
23:40
30

07.08.2020
02:15
31

перегін Мусіївка –
Красний Шахтар
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Бровари – Бобрик
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст.
ШевченковеПівденне
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський,
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст. Рахни

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
ст. Єзупіль

Поїзд №896 Борщагівка – Конотоп (ЕР9м №511) на 814 км
ПК6 застосував екстрене гальмування для запобігання
наїзду на чоловіка, який в прямій ділянці переходив колію
перед поїздом та не реагував на сигнали поїзда підвищеної
гучності. Наїзду запобігти не вдалося, смертельно
травмовано стороннього чоловіка віком 60-70 років
Поїзд №3113 (ВЛ82М №037) при швидкості 60 км/год.
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на
чоловіка, який на пішохідному переході несподівано
кинувся під поїзд, з наїздом. Смертельно травмований
сторонній чоловік
Отримано повідомлення щодо мінування будівель
Центрального та Південного вокзалів. Пасажирів та
працівників евакуйовано. О 21.13 роботу вокзалів
відновлено, вибухових пристроїв не виявлено

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
затримано на 01 год. 53
хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
затримано на 1 год. 02
хв. По впливу затримано
поїзди: №6347 на 22 хв.,
№2689 на 15 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримок руху поїздів
немає.

1-0-0 Втручання в
діяльність

На пульт-табло ДСП сигнальна установка №8 згасла,
сигнальна установка №10 сигналізує червоним. В 00.29
По впливу затримано
працівниками ШЧ виявлено, що сторонніми особами поїзди: №2952 на 53 хв.,
пошкоджено релейну шафу (тип ШРУ) біля с.у. №8 та №2950 на 46 хв., №108
викрадено прилади СЦБ: АНШ-2-1600 – 2 шт., АОШ2 на 31 хв., №106 на 21 хв.,
180/0,045 – 2 шт., АНШМ-2-760 – 1 шт., КШ1-80 – 1 шт.,
№12 на 19 хв.
ПЧ-50\25-100 – 2 шт. О 04.38 пошкодження усунуто
Машиніст поїзда №3505 (2ТЕ10М №2661 ТЧ-13 Чернівці,
ТЧМ-13 Литвин) застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на стороннього чоловіка, який
Травмовано сторонню
переходив колію перед поїздом та не реагував на сигнали
особу. Поїзд затримано
підвищеної гучності. Наїзду запобігти не вдалося,
на 1 год. 05 хв.
травмованого чоловіка каретою швидкої допомоги
доставлено в лікарню. Повідомлено: поліцію, швидку
допомогу.

В. о. заступника начальника Управління
організації безпеки та розслідування
аварій і подій на наземному транспорті –

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-1 Аварія
(травмування)

начальника відділу аналізу аварійності
та організації безпекових заходів

Олександр ГОНЧАР

