Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 19.04.2018 по 26.04.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
6
0
9
4
15
4

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
0
0
Не ліцензований
1
0
Інше
0
0
ВСЬОГО:
1
0

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовано
7
22
29
Травмовано
0
7
0
7

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
1
0
4
0
0
0
5
0

Травмовано
1
4
0
5

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1

Інформація до відома
ВСЬОГО

1

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
9
4

Травмовано
0
3

7
2

4
0

3
0

0

0

0

5
14

0
4

0
3

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:
№

1

Дата і час
скоєння
подій
18.04.2018
17:20

На вул. Артема, у м.
Дніпрі

19.04.2018
13:40

На 260 км автодороги
Н-09 «Мукачеве –
Івано-Франківськ –
Рогатин – Львів»,
Івано-Франківської
області
На проспекті Науки, у
м. Києві

2

3

Місце скоєння
подій

19.04.2018
08:27

Травмовано

6

0

2

1

0

0

1
8

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Під час руху із салону автобусу Мерседес-Бенц, на
проїзну частину дороги сталось випадіння пасажира,
водій якого здійснював перевезення 18 пасажирів за
міським маршрутом № 7
Водій легкового автомобіля Дачія-Логан не впорався з
керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив
зіткнення
з
автобусом
Мерседес-Бенц-Спрінтер,
водій якого здійснював перевезення 22 пасажирів за
маршрутом «Надвірна – Ланчин»

1 пасажир автобуса
загинув на місці
пригоди, водій та 12
пасажирів автобуса
отримали травми

Водій
автобуса
АТАМАН-А093Н4,
здійснюючи
перевезення пасажирів за міським маршрутом №211,

Пішохід отримав
травми

Пішохід отримав
травми

Попередня
причина
пригоди

1-0-1 З вини

1-1-13 Не з вини

1-0-1 Не з вини

4

5

19.04.2018
14:30

На перехресті вулиць
Європейська та 1100
річчя м. Полтава

20.04.2018
09:05

На вул. Чудновській,
у м. Житомирі

21.04.2018
13:10

На вул.
Кам’янецькій, у м.
Хмельницькому

6

21.04.2018
19:15
7

22.04.2018
03:45

На вул. Крихівецька,
с. Крихівці, у м.
Івано-Франківську

На вул. Шевченка, у
м. Львові

8

9

18.04.2018
16:00

На вул. Чарівній,
у м. Запоріжжі

23.04.2018
11:00

На 354 км + 921 м, а/д
М-06 «Київ-Чоп»,
Рівненська області

21.04.2018
08:38

На 74 км. а/д М-01,
«Київ-ЧернігівН.Яриловичі», в с.

10

11

сполученням «ДВРЗ – площа Деміївська», допустив наїзд на
пішохода, що переходив дорогу в невстановленому місці
Водій автобуса Сканія, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за міським автобусним маршрутом №20
«Кільцевий», допустив наїзд на пішохода, який перебігав
дорогу на заборонений сигнал світлофора
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Т4, здійснюючи
маневр розвороту, не надав переваги у та допустив дотичне
зіткнення з автобусом Рута-22, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 44
Водій автобуса Мерседес-Бенс-311-СД1, здійснюючи
регулярні перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 46, після відновлення руху із зупинки громадського
транспорту «Героїв Чернобиля» в автобусі раптово
відчинилась задня дверка в наслідок чого із
транспортного засобу випав пасажир
Водій легкового автомобіля OПEЛЬ-AСТРА не обравши
безпечної швидкості допустив занос автомобіля, виїхав на
смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом
ЧАЗ, водій якого за міським маршрутом № 38 «Обласна
лікарня-с. Драгомирчани»
Водій легкового автомобіля Лексус не дотримався безпечної
дистанції та інтервалу, допустив зіткнення з автобусом БАЗА079.14, водій якого здійснював перевезення пасажирів за
міським маршрутом № 15
Водій автобуса Мерседес-Бенц-Спрінтер, здійснюючи
перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 89,
допустив наїзд на пішохода поза межами пішохідного
переходу
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-1103 не обрав безпечної
швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де
допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А-079.23, водій якого
здійснював перевезення 15 пасажирів за маршрутом «Рівне Броди»
Водій легкового автомобіля Рено-Меган раптово здійснив
поворот ліворуч з метою здійснення маневр розвороту через
дві суцільні смуги, допустив зіткнення з автобусом

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Пасажир автобуса
отримала травми
1-0-1 З вини

Пасажир легкового
автомобіля та водій
автобуса загинули,
пасажир автобуса
отримав тілесні
ушкодження
Водій легкового
автомобіля загинув,
водій автобуса
отримав тілесні
ушкодження
Пішохід отримав
травми

1-2-1 Не з вини

1-1-1 Не з вини
1-0-1 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

3 пасажири легкового
автомобіля отримали
травми

1-0-3 Не з вини

12

21.04.2018
13:10

22.04.2018
15:10
13

25.04.2018
13:50
14

15

25.04.2018
13:15

25.04.2018
21:50
16

19.04.2018
09:20
1

2

16.04.2018
15:35

Єрків, Козелецького
р-ну., Чернігівської
області
На вул.Кам’янецькій,
у м. Хмельницькому

Неоплан-N-213-SHD, водій якого рухався без пасажирів не
за маршрутом

Під час здійснення перевезень 17 пасажирів за міським
Пасажир автобуса
маршрутом
№
46,
автобусом
Мерседес-Бенц,
отримав травми
відчинились задні двері та відбулось випадіння
пасажира на проїзну частину дороги
На проспекті
Водій автобуса Рута-25АНова, рухаючись без пасажирів 3 пасажири автобуса
Богоявленському
до місця відстою транспортного засобу, не дотримався
Рута-25 отримали
у м. Миколаєві
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив
травми
зіткнення з автобусом Рута-25, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 91
На вулиці Щорса, у м. Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення Постраждалі відсутні
Житомир
пасажирів за міським маршрутом № 10 «Крошня Станішивка», не обрав безпечної дистанції руху та
допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
РЕНО-КЕНГО
На вул.
Водій автобуса БАЗ-А-079.04, здійснюючи перевезення 18
Пішохід отримав
Б.Хмельницького, у м. пасажирів за маршрутом № 150 «Кам’янка-Бузька травми
Львові
Львів», при в’їзді на територію автостанції допустив
наїзд на пішохода
На а/д М-06 Київ-Чоп, Водій автобуса ІВЕКО-391-E, р/н LSV902, що належить 7 пасажирів отримали
723 км. + 200м.,
(Угорському перевізнику) здійснюючи перевезення 36
травми
с.Абранка,
пасажирів за маршрутом Україна-Угорщина водій не
Воловецького району, помітив огороджувану стрічку і скоїв лобове зіткнення
Закарпатської
області
Міський електричний транспорт
На вул. Академіка
Знаходячись в стані сильного алкогольного сп’яніння,
Павлова, у м. Харкові пішохід намагався потрапити в салон рухаючогося трамвая
TATРA-T3М, водій якого здійснював перевезення 40
пасажирів за міським маршруті №8 «602 мікрорайон –вул.
Одеська», та впав
На вул. І. Мазепи, у м. Водій тролейбуса ЗИУ-9В, здійснюючи перевезення 18
Чернігові
пасажирів за міським маршрутом №5, допустив наїзд на
пішохода, який рухався з права на ліво відносно напрямку
руху тролейбуса поза межами пішохідного переходу

1-0-1 З вини

1-0-3 З вини

1-0-0 З вини

1-0-1 З вини

1-0-7 Не
резидент

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

3

4

5

24.04.2018
09:15

24.04.2018
11:10

24.04.2018
17:15

19.04.2018
10:45
1

19.04.2018
15:54

На вул. Академіка
Водій легкового автомобіля Тойота-Камрі не дотримався Постраждалі відсутні
Павлова, у м. Харкові безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
трамваєм Татра-Т6В5, водій якого здійснював перевезення
30 пасажирів за міським маршрутом № 27
На вул. Попудренка, у Під час руху трамвая Татра Т3УА, водій якого
1 пасажир отримав
м. Києві
здійснював перевезення 19 пасажирів унаслідок розриви
травми
гальмівного диску та пошкодження днища трамваю
було травмовано пасажира
На перехресті вулиць Водій вантажного автомобіля ТАТА-ЛПТ-613 не надав
Водій та 1 пасажир
Плеханівської та
переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм Татра-Т3, вантажного автомобіля
Державінської, у м.
водій якого здійснював перевезення 50 пасажирів за
отримали травми
Харкові
міським маршрутом № 8

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Федорівка, колії
Мелітопольської КМС.
Філія «Українська
залізнична швидкісна
компанія», ст.
Миронівка.

2

19.04.2018
21.56
3

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса. перегін
Одеса-Сортувальна –
Одеса-Східна.

Залізничний транспорт
Між коліями №1 та №2-А виявлено металевий предмет,
схожий на снаряд (місцезнаходження за 150 м від ст.
Федорівка). Безпеці руху не загрожує. Силами ДСНС
виявлено снаряд (152 мм) та вилучено на ліквідацію.

1-0-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-2 Не з вини

Затримки поїздів
немає

Поїзд №735 Київ – Запоріжжя (ЕКр-1 №001) зупинився через
Загальна затримка
біля відкритого вхідного сигналу «ЧК», відправився о 15.58, поїзда склала 3 год. 16
прослідував станцію о 16.02 з затримкою на 12 хв. через
хв. По впливу
несправність бортового комп’ютера. Слідуючи далі поїзд
затримано
зупинявся о 16.05-16.16 на 108 км ПК8 перегону Миронівка поїзди:№734 на 17 хв.,
– Таганча, о 18.36-18.44 на 302 км ПК4 перегону Знам’янка – №92 на 33 хв., №6334
Знам’янка-Пасажирська, о 18.51-19.00 на 305 км ПК6
на 2 год. 08 хв
перегону Знам’янка-Пасажирська – о.п. 309 км. О 19.07 поїзд
зупинився на 311 км ПК5 перегону о.п. 309 км – Пантаївка з
вимогою о 19.13 допоміжного локомотиву через несправність
бортового комп’ютера. Допоміжний локомотив ВЛ80т
№1072 надано зі ст. Знам’янка в голову поїзда.
Поїзд №8 Одеса – Харків (ЧС4 № 200) на 1298 км ПК8
Смертельно
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду травмовано сторонню
на людину, яка сиділа на рейці проти низької пасажирської
особу. Затримка
платформи з.п. "Шевченко", на звукові сигнали не реагувала,
поїзда №8 склала 20
з наїздом. Смертельно травмовано стороннього чоловіка.
хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

4

5

6

20.04.2018
22.38

21.04.2018
07:07

21.04.2018
21:40

7

22.04.2018
04:32

8

22.04.2018
19:15

9

10

23.04.2018
08:40
23.04.2018
08:32

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків перегін
Широкий –
Берестовеньки

Поїздом № 6697 Харків-Пас. – Красноград (ЕР2 № 582) на 50
км ПК8. Потерпілого забрано в поїзд та доставлено до ст.
Берестовеньки.

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка,
ст. Долинська

Тепловоз 2ТЕ10Ут №0014 (секція А) 2ТЕ10Ут №0067 (секція
Б) приписки ТЧ-8 Миколаїв, Після прибуття з поїздом
№2258, 1669 т, 224 осі, на 7 колію ст. Долинська, тепловоз
відчеплено та переставлено за маневровий світлофор НМ15
на колію №24, після чого о 07.17 машиніст повідомив
чергового по станції про пожежу в секції А. Після
використовування восьми вогнегасників машиніст замовив
пожежний автомобіль. Два пожежних автомобілі ДСНС-20 м.
Долинська прибули на місце о 07.30, після зняття напруги о
07.48 приступили до ліквідації пожежі. Пожежу ліквідовано о
08.00 одним пожежним автомобілем ДСНС.

Постраждалих немає.
Затримано поїзд №740
на 9 хв.

1-0-0 Аварія
(Пожежа)

Сторонніми особами кинуто каміння в лобове скло поїзда
№6631 Київ – Малин (ЕПЛ №009, РПЧМ-8), яке розбили
наскрізь та травмували машиніста (травма голови). Медичну
допомогу надано на ст. Клавдієве, машиніст поїзда від
госпіталізації відмовився.

Поїзд №6631
відправився о 22.26 із
затримкою на 40 хв.

1-0-1 Втручання
в діяльність

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
на перегоні Буча –
Немішаєве, біля з.п.
Ворзель
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Рава-Руська-1 –
Добросин
Регіональна
філія«Донецька
залізниця», ст. Лиман.
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ст. Рубіжне
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Бандурка – Врадіївка

Травмовано
стороннього чоловіка
1-0-1 Аварія

Постраждалих не має
Поїзд № 6001 Рава-Руська – Львів (ЧМЕ3 № 3257) на переїзді
Поїзд №6001
66 км ПК2, без чергового працівника, при справно
відправився о 06.35 із
працюючій сигналізації допущено зіткнення з автомобілем
затримкою на 2 год. 03
марки Мерседес
хв
При відправлені поїзда №124 Костянтинівка – Київ після
причеплення групи з 2 вагонів відбулось саморозчеплення
Затримка поїзда склала
між вагонами №03312238 та №03320983 (перший вагон
38 хв.
причіпної групи). Оглядом працівниками ЛВЧД зауважень до
автозчепних пристроїв не виявлено.
На 936 км ПК2 узбіччі колії №18 виявлено
Затримок поїздів
вибухонебезпечний предмет вилучено працівниками ДСНС
немає
для знешкодження
Поїзд №2421 (ВЛ80т №1325 ТЧ-7 Знам'янка) зупинено на
Загальний час
колії №1 ст. Бандурка за показанням приладу КТСМ
затримки поїзда
«Тривога-1» у 55 рух. од., 1 вісь, ліва сторона. О 08.57 поїзд
№2421 на ділянці
відправився зі станції із затримкою на 25 хв. О 10.55 при Бандурка – Врадіївка

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент
1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-0 Інцидент

23.04.2018
15:34

подальшому слідуванні поїзд зупинено на колії №1 ст.
Врадіївка за показанням приладу КТСМ «Тривога-1» через
повторний нагрів буксового вузла у зазначеному вагоні. О
12.31 поїзд відправився зі станції із затримкою на 1 год. 36
хв.
Регіональна філія
Поїзд № 8604 (автомотриса АДМ №024) здійснив наїзд на
«Південна залізниця», сторонню особу (дівчинка до 10 років). О 16.02 дитину
ст. Слатине, на 754 км госпіталізовано до міської лікарні швидкою медичною
ПК7
допомогою, із закритим переломом ноги, струсом мозку та
гематомами

11

23.04.2018
18:20
12

24.04.2018
21:34

13

14

15

24.04.2018
02:15

24.04.2018
05:59

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

Поїзд № 6325 Олевськ – Сарни (ДР1А №259 (РПЧ-3), із
локомотивом (М62 №1365 (ТЧ-7) на переїзді 264 км ПК1 з
черговим працівником, другої категорії, застосував екстрене
гальмування для попередження наїзду на сторонню особу,
яка перетинала колію. Наїзд попередити не вдалось,
смертельно травмовано чоловіка. Поїзд відправився зі ст.
Рокитне із затримкою на 13 хв.
Регіональна філія
Поїзд №2753 (ВЛ80т №1464) зупинився через відсутність
«Одеська залізниця», колій приймання на ст. Одеса-Сортувальна. О 23.56
ДН-1 Одеса, ст. Буялик машиністом поїзда №1623, що слідував по сусідній колії,
повідомлено про розсип вантажу в хвостовій частині поїзда.
Оглядом складу поїзда виявлено у 10 з хвоста поїзда вагоні
№95802047 відсутність ЗПП та відкритий 3 нижній
розвантажувальний люк з витіканням вантажу (зерно) та
порушенням габариту. Після закриття люку та відновлення
габариту поїзд відправився о 02.03
Регіональна філія
На території ЕЧК-21 невідомими особами у кількості 3
«Придніпровська
чоловік у балаклавах скоєно напад на машиніста ЕЧК-21
залізниця», ДН-2
Потерпілий з тілесними ушкодженнями від госпіталізації
Кривий Ріг, ст. Рядова відмовився
Регіональна філія
Поїзд №3159 (ВЛ80т № 1073) на 246 км ПК2 (біля з.п.
«Південна залізниця», Омельник)
застосував
екстрене
гальмування
для
ДН-4 Полтава, перегін попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не

склав 02 год. 01 хв.

Травмовано сторонню
особу. Затримка
поїзда склала 3 год. 43
хв. По впливу
затримано поїзди:
№6031 на 17 хв.,
№3818 на 12 хв.,
№6028 на 23 хв.,
№6032 на 29 хв.,
№6025 на 26 хв.,
№6029 на 22 хв.
Смертельно
травмовано сторонню
особу. Затримка
поїзда на 00 год. 13 хв.

1-0-1 Аварія

Загальний час
затримки поїзда 01
год. 03 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Машиніст отримав
травми

1-0-1 Втручання
в діяльність

Травмовано сторонню
особу.

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

16

24.04.2018
17:50

24.04.2018
18:17

Потоки – Кременчук
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Золотнишине
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя. перегін
Канкринівка – Плавні

17

18

25.04.2018
00:05

19

25.04.2018
09:10

20

25.04.2018
17:33

21

25.04.2018
19:15

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів ст. Красне
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Бахмут
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Козача Лопань
Регіональна філія
«Південна залізниця»,

вдалось – травмовано стороннього чоловіка
Під час виконання маневрової роботи з групою 5/0 вагонів по
Смертельно
6 колії приймально-відправного парку локомотивом (ЧМЕ3 травмовано сторонню
№6191) смертельно травмовано сторонню особу (чоловік)
особу
Поїзд № 6553 Запоріжжя-2 – Мелітополь (ЕР1 №249 РПЧ-3) По впливу затримані
зупинився на 1131 км ПК5 через пошкодження 1 і 2 та злам 3
поїзди: №6521 на 30
і 4 струмоприймачів. О 18.19 машиніст запросив допоміжний
хв., №317 на 25 хв.,
локомотив. О 19.16 надано допоміжний локомотив (ВЛ11
№6524 на 24 хв.,
№484 ТЧ-3 Мелітополь, ТЧМ-3 Буцвін) зі ст. Плавні. На 1131
№6528 на 28 хв.,
км ПК5 виявлено провисання контактного проводу. Поїзди
№6806 на 24 хв.,
№6521, №317, №6527 слідують за телефонними засобами
№6910 на 3 хв.
зв’язку по неправильній парній колії. Поїзд №6521 буде
слідувати за маршрутом поїзда №6553, з пересадженими
пасажирами, та зворотно. Після пересаджування пасажирів о
19.47 поїзд №6553 відправлено з допоміжним локомотивом
до ст. Плавні для ув’язки струмоприймачів, прибув о 19.53.
Загальна затримка поїзда склала 1 год. 30 хв. На
відновлювальні роботи відправлено дрезини ЕЧК-27 №1209 о
19.27 та ЕЧК-33 №1224 о 20.18. О 21.11 роботи ЕЧК-33 по
відновленню контактної мережі закінчено. Причина
негабариту контактної мережі – вислизання к/підвіски з під
стиковки КС-059-08 (в 2013 після перепалу к/проводу було
змонтовано вставку в к/провід затискачами КС-059-08) в
межах опор №199 – 201.
Поїздом № 92 Львів – Київ (ЧС8 № 82) на колії №2
Смертельно
смертельно травмовано стороннього чоловіка. Повідомлено: травмовано сторонню
швидку медичну допомогу, поліцію.
особу. Поїзд
затримано на 21 хв.
Під час прибирання приміщення туалету вокзалу станційним
робітником знайдено у відрі 2 гранати типу РГД та Ф-1.
На 3 колії сталося загоряння вагона неробочого парку
№
58023524
(УЗ,
критий
переобладнаний
з
рефрижераторного). О 17.52 пожежа ліквідована силами
одного підрозділу МНС.
Під час прямування відомчого автомобіля (ст. ХарківПасажирський) ГАЗ-31029, у гараж ст. Харків-

Руху поїздів та безпеці
людей не загрожує
Потерпілих та
затримок поїздів
немає.
Постраждалих немає

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність
1-0-0 Пожежа

1-0-0 Інше
ДТП (на

ДН-2 Харків, у м.
Харків по вул.
Валдайська 24-а

22

25.04.2018
20:03

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ.

Пасажирський, допущено зіткнення із автомобілем марки
ПЕЖО-107

автошляхах).

Поїзд №138
Поїзд № 138 Лисичанськ – Хмельницький (ВЛ82м №077,
відправлено о 22.00 із
Харків-Головний) зупинився на перегоні Прокопівка –
запізненням на 1 год.
Старовирівка з технічної несправності локомотива. О 20.46
58 хв. По впливу
запросив допоміжний локомотив. Допоміжний локомотив
затримано поїзди:
(ВЛ82м № 052, ТЧМ Пузирьов ТЧ-15 Куп’янськ) надано зі
№2648 на 1 год. 50 хв.,
ст. Гракове о 21.57.
№6350 на 1 год. 07 хв.

1-0-0 Інцидент

Морський та річковий транспорт

1

25.04.2018
11:40.

ДП «Бердянський
морський
торговельний порт»
(портовий оператор),
код ЕДРПОУ –
01125761, м.
Бердянськ, вул.
Горького, 13/7, т.
06153-72210, криті
склади

Співробітник ДП «Бердянський морський торговельний
порт» під час виконання вантажних робіт отримав травму
ноги. Потерпілого було доставлено до міської лікарні м.
Бердянськ.
Державний інспектор з охорони праці, який здійснює
державний нагляд на підприємстві

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Співробітник ДП
«Бердянський
морський
торговельний порт»
під час виконання
вантажних робіт
отримав травму ноги.

О. ГОНЧАР

1-0-1 До відома

