Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 13.12.2018 по 20.12.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
8
4
10
2
18
6

Травмовані
8
20
28

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
3
0
1
0
4
0

Травмовані
0
0
0

Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
5
9
9
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
6
9
9

Катастрофи
Аварії:
- наїзди на сторонніх
осіб
- пожежі
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
10
6

Травмовано
0
2

8
0

6
0

2
0

2

0

0

7
23

0
6

0
2

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій
13.12.2018
04:50

На 321 км + 500 м
автодороги М-06
«Київ-Чоп»,
Рівненська області

13.12.2018
06:35

На 110 км,
автодороги М-09
«Тернопіль-ЛьвівРава-Руська»,
Львівської області
На а/д М-04
«Знам`янка-Луганськ»
поблизу
с. Слобожанське,
Дніпропетровської
області

1

2

12.12.2018
21:20
3

11.12.2018
19:39

На вул. Київській
у м. Вознесенську,
Миколаївської
області

13.12.2018
01:30
13.12.2018
08:00

На вул. Любченка
у м. Чернігові
На вул. Шевченка у с.
Мамаївці,
Кіцманського району,

4

5
6

Місце скоєння
подій

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

2

0

0

1

0

0

0
3

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій
вантажного
автомобіля
ДAФ-CF-85.430,
здійснюючи рух заднім ходом, на закритій стоянці АЗС
«СОКАР», не був уважний та допустив наїзд на легковий
автомобіль TОЙOTA-ЛЕНД-КРУЗЕР, який знаходився
позаду вантажного автомобіля в нерухомому стані
Водій вантажного автомобіля КрАЗ не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
лобове зіткнення з легковим автомобілем ФольксвагенТранспортер-Т5 та вантажним автомобілем МАН

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1 водій та 6
пасажирів легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-7 Не
ліцензований

Водій автобуса АТАМАН-А-093314, р/н АЕ1156АВ, що Пішохід від отриманих
належить ТОВ «АТП 11231» (Дніпропетровська обл.), травм загинув на місці
ліцензія серії АЕ № 421996, термін дії необмежений,
пригоди
здійснюючи перевезення 18 пасажирів за міжміським
маршрутом “Дніпро - Харків”, допустив наїзд на пішохода,
який перебігав проїзну частину дороги у невстановленому
для переходу місці
Водій автобуса Мерседес-Бенц-0530, рухаючись без Велосипедист отримав
пасажирів не за маршрутом, здійснюючи маневр правого
травми
повороту, не надав переваги у русі та допустив наїзд на
велосипедиста, який рухався правим узбіччям паралельно з
автобусом
Під час зберігання т.з. на облаштованій стоянці сталася Постраждалі відсутні
загоряння автобусів Мерседес-Бенц-319D
Водій
автобуса
марки
Мерседес-Бенц-416D,
Пішохід отримав
здійснюючи перевезення 3 пасажирів за міжобласним
травми
автобусним маршрутом № 89/90 «Чернівці – Заболотів» та

1-1-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 НП
Пожежа
1-0-1 З вини

13.12.2018
05:20
7

8

12.12.2018
19:14

14.12.2018
07:30
9

14.12.2018
11:00
10

16.12.2018
03:15
11

15.12.2018
21:00
12

Чернівецької області допустив наїзд на пішохода, який переходив проїзну
частину дороги по пішохідному переходу
На 30 км + 250 м,
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Т5 не вибрав
автодороги «Бучачбезпечної швидкості руху та допустив бокове зіткнення з
Чортків-Скала
автобусом
БАЗ-А079.14,
водій
якого
здійснював
Подільська»,
перевезення 5 пасажирів за спеціальним регулярним
Тернопільська
маршрутом
області
На перехресті вулиць Водій легкового автомобіля Форд-FUSION не надав
Глушецької та
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом БогданПаркової у м. Луцьку, А-092.22, водій якого здійснював перевезення 3 пасажирів
Волинської області за міським маршрутом № 22 «Карбишева - с. Милуші»
На 614 км + 450м
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2121 не впорався з
автодороги М-12
керуванням, та виїхав на зустрічну смугу, де допустив
Стрий – Тернопіль – зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz-311, водій якого
Кропивницький –
здійснював перевезення 14 пасажирів за міжобласним
Знам’янка,
маршрутом
Кіровоградської
області
На 324 км + 70 м
Водій легкового автомобіля Тойота-Авенсіс, рухаючись
автодороги Стрий –
напрямку м. Хмельницький, виїхав на зустрічну смугу, де
Знам`янка в районі с. скоїв зіткнення з автобусом Богдан А-91-12, водій якого
Вербка,
здійснював перевезення 4 пасажирів за міжобласним
Хмельницької
маршрутом «Хмельницький – Вінниця»
області
На 23 + 500 км
Водій автобуса Неоплан-Н-122, здійснюючи перевезення 70
автодороги М-10,
пасажирів за міжнародним маршрутом «Дніпро –
«Львів-Краковець»,
Гожовець», не врахував дорожньої обстановки та погодних
поблизу смт. Іваноумов, допустив зіткнення із легковим автомобілем марки
Франкове,
Вольво-307, який рухався у зустрічному напрямку
Яворівського р-ну,
Львівської області
У смт Чабани, Києво- Водій вантажного автомобіля ДАФ-105 не впорався з
Святошинський
керуванням та допустив зіткнення з легковими
район,
автомобілями
Фольксваген-Туарег,
ФольксвагенКиївської області
Транспортер, Рено-Дастер, Опель-Вектра, Рено-Сандера,
Мерседес-Бенц-350МЛ та автобусом Богдан-А092, водій
якого
здійснював
перевезення
пасажирів
за
внутрішньообласним маршрутом № 739 «АС Південна –

5 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-5 Не з вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Водій легкового
автомобіля та 5
пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-5 Не з вини

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Водій та 3 пасажири
легкового автомобіля
загинули на місці
події, а 2 його
пасажирів отримали
тілесні ушкодження

1-4-2 З вини

Водій вантажного
автомобіля та
2 пасажири легкового
автомобіля
Фольксваген-Туарег
отримали травми

1-0-3 З вини

Чабани»
16.12.2018
15:35
13

17.12.2018
13:30
14

17.12.2018
14:35
15

16

17.12.2018
23:25

18.12.2018
10:00
17

17.12.2018
05:30
18

19

18.12.2018
21:30

На 351км автодорога
М 19 ДомоновеКовель-ЧернівціТереблече,
Тернопільської
області
На 659 км + 650 м
автодороги
М-06 Київ-Чоп,
поблизу м. Сколе,
Львівської області
На 82 км автодороги
М-14 «ОдесаМелітопольНовоазовськ»,
Миколаївської
області
На 302 км + 900 м
автодороги М-06
Київ-Чоп,
Рівненської області
На 146 км автодороги
М-06 Київ – Чоп,
Житомирської
області

Водій вантажного автомобіля IVECO, (нерезидент) Пасажир загинув водій
Гаджар Хусейн не впорався із керуванням автомобіля, при
отримав травми
з’їзді із затяжного спуску допустив перекидання даного
автомобіля
Водій легкового автомобіля марки ВАЗ-2112 недотримався
безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автобусом
БАЗ-А079, водій якого здійснював перевезення 30
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «Львів –
Сколе», в салоні автобуса перебувало 30 пасажирів
Водій автомобіля Фольксваген-Транспортер, що належить
ДП АМПУ виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив
зіткнення з вантажним автомобілем MAН-TGS-18.400, з
напівпричепом Шварцмюллер не ліцензований

1-1-1 Нерезидент

Водій та пасажир
легкового автомобіля
отримали травми

1-0-2 Не з вини

Водій та пасажир
легкового автомобіля
загинули на місці події

1-2-0 Не
ліцензований

Водій вантажного автомобіля MAN TGA 18.440, Постраждалі відсутні
не оцінивши дорожньої обстановки, не вибрав безпечної
швидкості руху, допустив занос автомобіля з подальшим
його перевертанням. Вантажний автомобіль
Водій легкового Тойота-Корола автомобіля порушив
Пасажир легкового
правила маневрування при здійсненні обгону, та допустив
автомобіля
попутне зіткнення з автопоїздом у складі тягача DAFзагинув,водій і
XF105.460, який рухався у цьому ж напрямку. Від удару
пасажир легкового
автомобіль Тойота розвернуло та викинуло на зустрічну
автомобіля та водій
смугу руху, де він зіткнувся з автопоїздом у складі тягача вантажного автомобіля
МАЗ-364205
отримали травми
Тернопільська
Водій автобуса БАЗ А079.24, не вибрав безпечної швидкості
Пішохід отримав
область, автодороги руху, та допустив
наїзд на пішохода, який рухався
травми
«Бучач-Чортків-Скала попутному напрямку руху
Подільська» Т20 01
30км +250м.
На вул. Академіка
Водій автобуса БОГДАН А-092, рухався без пасажирів не за
Пішохід, водій та
Булаховського, 4
маршрутом на ремонт, скоїв наїзд поза пішохідним
пасажир автобуса
м. Київ
переходом з подальшим наїздом на перешкоду (дерево)
отримали травми

1-0-0 З вини

1-1-3 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-3 Не з вини

20

19.12.2018
01:33
19.12.2018
07:15

21

22

На 313 км Барського
шосе,
Вінницької області
На просп. Героїв
Сталінграда, буд. 175,
м. Харків

19.12.2018
09:30

На вул. Героїв
України,
у м. Кропивницький

19.12.2018
13:00

На 30 км + 050 м,
автодороги М-17
«Херсон – Джанкой –
Феодосія – Керч»,
Херсонської області

19.12.2018
13:00

Поблизу села Великі
Бірки автодороги М12 «Стрий —
Тернопіль —
Кропивницький —
Знам'янка,
Тернопільської
області

12.12.2018
18:09

На вул. Ковпака
у м. Сумах

14.12.2018
17:15

На перехресті пр-т
Науки та пр-т
Незалежності
у м. Харкові

23

24

1

2

Водій автобуса СЕТРА 54, під час перевезення пасажирів за
маршрутом Київ – Кишинів, здійснив наїзд на пішохода

Пішохід загинув на
місці події

1-1-0 Не резидент

Водій легкового автомобіля Шкода-Румстер внаслідок
недотримання дистанції скоїв зіткнення з автобусом БогданА09202, водій якого здійснював регулярні перевезення 20
пасажирів за міським маршрутом № 147е «Вул.
Університетська (кінотеатр «Зірка») – бульв. Сергія
Грицева»
Водій легкового автомобіля Мітсубіші-Оутлендер під час
зміни напрямку руху, не надав переваги русі та допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-2215, водій якого здійснював
перевезення 11 пасажирів за міським маршрутом № 4
Водій легкового автомобіля Рено-Трафік не обрав безпечної
швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковим
автомобілем УАЗ-3962-01

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій та 2 пасажири
Рено-Трафік, водій та
1 пасажир УАЗ-396201 загинули на місці
пригоди, 1 пасажир
автомобіля УАЗ 396201 отримав травми
Постраждалі відсутні

1-5-1 Не
ліцензовані

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-609,
здійснюючи
перевезення 4 пасажирів за маршрутом «Підволочиськ –
Тернопіль», не врахував дорожньої обстановки, не впорався
з керуванням, з`їхав в кювет та допустив перекидання
автобуса

Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 25
пасажирів за міським маршрутом №10А «Прикордонна Тепличний», недотримався безпечної дистанції та
швидкості руху, допустив попутне зіткнення з легковим
автомобілем Шевролет-Авео
Водій
легкового
автомобіля
PEUGEOT-301,
внаслідок ненадання переваги в русі скоїв зіткнення з
тролейбусом TROLZA, водій якого здійснював перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом № 2 «РК «пр-т
Перемоги» – «РК «пр-т Жуковського»

17.12. 2018
13:10
3

4

19.12.2018
13:55

12.12.2018
21:18
1

13.12.2018
05:12

На перехресті вулиць
Коцюбинського - Біла
у м. Рівне

Водій тролейбуса «Шкода-14тр» здійснюючи перевезення
20 пасажирів за маршрутом № 1 м. Рівне «Мототрек-селище
Ювілейне», недотримався безпечної швидкості руху, не був
уважним та допустив боковий занос тролейбуса з
подальшим зіткненням з легковим автомобілем ФордТранзит, який зупинився на перехресті для надання
переваги в русі тролейбусу
На вул. Горького
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення 40
у м. Суми
пасажирів за маршрутом № 10А «Пансіонат для ветеранів –
12-й мікрорайон», недотримався безпечного інтервалу та
допустив наїзд на відбійник. Тролейбус здійснював
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Поїзд №29 Київ – Ужгород (ЧС4 №094) зупинився на 858 км
«Південно-Західна
ПК4 по непарній пасажирській колії через несправність
залізниця», ДН-1
електровоза. О 21.28 замовив допоміжний локомотив. З
Київ, перегін Київдопоміжним локомотивом (ЧС8 №082) поїзд відправлено із
Пасажирський – Київ- затримкою на 1 год. 10 хв.
Волинський
Регіональна
Поїзд №7663 Борщагівка – Тетерів (ЕД9м №062) на 51 км
філія«ПівденноПК6 застосував екстрене гальмування через спалах на
Західназалізниця»,
контактній мережі та удар по кабіні машиніста. Оглядом
ДН1Київ,перегін
РПЧМ виявлено розбите лобове скло, відбитий кінцевий
Клавдієво –
кран, обрив контактного проводу та відсутність габариту по
Бородянка
обох коліях внаслідок падіння дерева.

2

13.12.2018
15:25
3

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

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Затримано поїзд на 01
год. 10 хв.

1-0-0 Інцидент

По впливу затримано
поїзди: №7663 на 1
год. 20 хв., №77 на 2
год. 50 хв., №7665 на
50 хв., №7667 на 40
хв., №705 на 1 год. 20
хв., №98 на 3 год. 40
хв., №92 на 3 год. 35
хв., №6604 на 4 год. 10
хв., №6608 на 2 год. 40
хв., №6603 на 1 год. 25
хв., №6605 на 1 год.,
№7001 на 1 год., №44
на 1 год. 30 хв., №7002
на 35 хв., №6610 на 25
хв.
Поїздом №6702 Таврійськ – Дніпро (ЕР2Т №7222) на 1121
Смертельно
км ПК1 смертельно травмовано сторонню літню жінку
травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 10 хв.

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

4

15.12.2018,
00.41

15.12.2018
06.27
5

15.12.2018
01:52
6

16.12.2018,
10.30

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

16.12.2018

Регіональна
філія
«Придніпровська
залізниця»,
ДН-3
Запоріжжя.
12.2812.58, перегін Гусарка
– Пологи.
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман. ст. ім.
Кожушко О.М.

7

8

16.12.2018,
17.37
9

17.12.2018,
16.57
10

11

Канкринівка
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків. ст.
Мерефа
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів. ст. Мостиська2.
ст. Кам’янка.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка.

18.12.2018,

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ.
перегін Прокопівка –
блок-пост 134 км.
Регіональна філія

Поїздом №6857 Харків – Лозова (ЕР2р №7073) на 1 колії
смертельно травмовано стороннього чоловіка

Поїзд затримано
на 2 години

1-1-0 Аварія

Поїзд №52 Вроцлав – Львів (ВЛ10 №1313) відправився із
затримкою на 1 год. 57 хв.: + 43 хв. запізнення з РП та +1
год. 12 хв. через неможливість підштовхування візка під
вагон по причині нестиковки рейок та заміна гвинтової
стяжки на автозчеплення
Поїзд №75 Кривий Ріг – Київ (ЧС4 №067) зупинився за
показанням пристрою КТСМ «Тривога-1» 1 рух. од., 3 вісь,
ліва сторона, 89 рівень, tпов. -1ºС, tб. +55ºС, tст. +74ºС, tоб.
+70ºС. Після огляду ТЧМ замовив зміну локомотива. Із ст.
ім. Т.Шевченко надано локомотив ВЛ80т №1480
Поїзд №6319 Сарни – Ковель (Д1 №634/3 з тепловозом
ЧМЕ-3 №700) прибув із запізненням на 13 хв. та о 10.40
через несправність тепловозу запросив допоміжний
локомотив. Відправився поїзд №6319 з допоміжним
локомотивом (ЧМЕ-3 №1377, надано із ст. Рафалівка)
Поїзд №2192 (2ТЕ116 №1063 ТЧ-4) зупинився на 294 км
ПК7 через спрацювання гальм. Під час огляду складу
локомотивною бригадою помічено сторонніх осіб (які
втекли), та відкритий кінцевий кран у хвостовому вагоні
№60365137 (Україна, вантаж кокс).

Поїзд затримано
2 години

1-0-0 Інцидент

Відправився поїзд о
03.26 із затримкою на
1 год. 42 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано 2.20
години

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда
№2192 склала 30 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

За повідомленням машиніста поїзда №2284 (ВЛ8 №445) між
пасажирською платформою та головною колією №ІІ
виявлено тіло чоловіка без ознак життя, знаходиться в
габаритіО 18.20 на місце події прибули працівники поліції,
які констатували травмування стороннього чоловіка
рухомим складом. Перед поїздом №2284 прослідував поїзд
№6208 Слов’янськ - Ізюм.
На 130 км ПК5 машиністом поїзда №4233 (ВЛ82М №053)
виявлено сторонню особу без ознак життя між коліями №1
та №2. При огляді виявлено, сліди травмування рухомим
складом

Затримка поїзда
№2284 склала 36 хв.

1-1-0 Аварія

Затримки поїздів
немає.

1-1-0 Аварія

Під час виконання маневрової роботи локомотивом (ЧС7

Затримки поїздів

1-0-0 Аварія

07.56

18.12.2018,
08.10
12

13

18.12.2018
10.45

18.12.2018
12:46
14

18.12.2018
17.20
15

18.12.2018
18.54
16

18.12.2018,
20.04
17

18

18.12.2018,
21.54

«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя.
ст. Запоріжжя-1.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя.
ст. Більманка.

№169) в Приміському парку допущено проїзд забороненого
сигналу світлофора М194 у наслідок чого сталося
сходження локомотива однією колісною парою на с. п.
№186 колії №8.11.45 локомотив встановлено на рейки.
Поїзд №2315 (ТЕ33АС №2004) зупинився через
несправність локомотива (лопнула кришка дизельгенератора). О 08.20 машиніст запросив допоміжний
локомотив. О 10.02 допомогу надано локомотивом ТЕ33АС
№2008, зі ст. Комиш-Зоря.

немає.

Поїзд №2315 з
допоміжним
локомотивом
відправлено із
загальною затримкою
на 3 год. 09 хв.
Регіональна
філія Поїзд №888 Київ – Ворожба (Ер9м №542) в районі СП №23 Затримка поїзда склала
«Південно-Західна
смертельно травмував стороннього чоловіка
9 хв.
залізниця»,
ДН-1
Київ. ст. Бобрик.
Регіональна філія
На переїзді 2 км ПК8 (регульований, без чергового Затримка поїзда склала
«Львівська
працівника) допущено зіткнення поїзда №3560 (ЧМЕ3
30 хв.
залізниця», ДН-1
№3568) із автомобілем марки Опель, який виїхав на переїзд
Львів, перегін
при забороняючому показанні переїзної сигналізації
Верхрата – РаваРуська-2.
Регіональна філія
Під час витягування 2 вагонів (вантаж – зерно) на під’їзній
Затримки поїздів
«Південно-Західна
колії (на балансі колієвласника) в межах с.п. №450
немає
залізниця», ДН-5
локомотивом (ЧМЕ3 №1108) вперед сталося сходження
Конотоп. ст. Конотоп. останнього вагона (Україна) 3 та 4 колісними парами.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород.
перегін Дубриничі –
Великий Березний.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ.
ст. Івано-Франківськ.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5

Поїзд №6526 Мукачево – Сянки (ЕР2 №332) через
відключення компресора зупинився на 225 км ПК10 та
запросив допоміжний локомотив. Поїзд з допоміжним
локомотивом (ЧМЕ3 №3952) відправлено із затримкою на 2
год. 30 хв.

По впливу затримано
поїзд №14 на 28 хв.

(сходження
рухомого
складу)
1-0-0-Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Аварія
(сходження
рухомого складу
на під’їзній
колії).
1-0-0 Інцидент

Поїздом №1 Івано-Франківськ – Костянтинівка (2М62 Поїзд затримано на 40
№1076Б/1047Б)
після
прослідування
маршрутного хв.
світлофора НМ1 травмовано невідому жінку. Потерпілу
каретою швидкої допомоги доставлено в обласну лікарню.

1-0-1 Аварія

Машиніст поїзда №6507 доповів, що між 1 та 2 головними
коліями на 1736 км ПК3 знаходиться смертельно травмована
невідома жінка ромської національності

1-1-0 Аварія

Затримок поїздів
немає.

19

20

19.12.2018
20:45

20.12.2018
05:24

Ужгород.
ст. Есень.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Трипілля
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, ст. Ужгород

Поїзд №101 Київ – Херсон (ЧС4 №169,) зупинився на 38 км Затримано поїзд на 00
ПК3 із застосуванням екстреного гальмування через
год. 13 хв.
виявлення накладених сторонніх предметів (колода) на
колію, з наїздом. Поїзд відправився із затримкою на 13 хв.
Поїзд №829 Ужгород – Львів (ЕПЛ2Т №030) на 261 км ПК7 Травмовано сторонню
травмував сторонню особу. Травмованого чоловіка особу. Затримка поїзда
госпіталізовано
склала 1 год. 01 хв.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-1 Аварія

