Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 25.10.2018 по 01.11.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
5
0
5
1
10
1

Травмовані
9
3
12

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
2
1
2
0
4
1

Травмовані
2
2
4

Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
5
5
2
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
6
5
2

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
8
3

Травмовано
0
5

8
0

3
0

5
0

0

0

0

12
20

0
3

0
5

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

Травмовано

Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:
№

1

2

Дата і час
скоєння
подій
24.10.2018
16:30

24.10.2018,
13:30

24.10.2018
17:00
3

4

24.10.2018
19:00

25.10.2018
14:00
5

25.10.2018
15:45
6

Місце скоєння
подій
На 51 км + 550 м.,
автодороги Н-01
«Київ – Знам’янка»,
Київської області
На 23 км +700 м,
а/д Т-10-27
Київське півкільце,
м. Київ
На 21 км автодороги
Р-47 «Херсон-Нова
Каховка-Генічеськ»,
Херсонська області
В с. Березівське,
Дергачівського
району,
Харківської області
На вул. Занасипський
Шлях
у м. Кременчуці,
Полтавської області
На вул. Стрийська
у м. Львів

6

0

0

1

0

0

0
7

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Автомобільний транспорт
Водій вантажного автомобіля Сканія, рухаючись по
другорядній дорозі, не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з вантажним автомобілем ДАФ-95

Водій вантажного
автомобіля Сканія
отримав травми

1-0-1
Неліцензований

Водій вантажного
автомобіля Вольво
отримав травми

1-0-1
Неліцензований

Водій і 4 пасажири
автобуса отримали
травми

1-0-5 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій вантажного автомобіля Вольво, що належить
приватній особі, не ліцензований з напівпричепом не
впорався з керуванням та допустив перевертання
транспортного засобу.
Водій автобуса Мерседес-Бенц-903.6КА, здійснюючи
нерегулярні перевезення пасажирів, під час здійснення
маневру обгону не вибрав безпечної швидкості та
дистанції руху допустив зіткнення з вантажним
автомобілем FREIGHTLINER-С120
Водій автобуса ПАЗ-32053, здійснюючи перевезення 8
пасажирів для власних потреб, не впорався з
керуванням та допустив наїзд на пішохода
Водій автобуса Богдан-А092, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за маршрутом «Кременчук – Горишні
Плавні», не дотримав безпечної дистанції та швидкості
руху і допустив попутне зіткнення з вантажним
автомобілем Meрceдeс-Бенц-Aксoр
Водій легкового автомобіля марки БМВ-320 не вибрав
безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав
на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з
автобусом МАЗ-203069, водій якого здійснював перевезення
50 пасажирів за міським маршрутом № 3А
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24.10.2018
13:00

26.10.2018
13:30
8

9

27.10.2018
01:55

27.10.2018
17:10
10

11

12

27.10.2018
18:20

26.10.2018
12:00

29.10.2018
12:00
13

28.10.2018
12:28
14

15

30.10.2018
21:17

На 147 км а/д М-03
«Київ-ХарківДовжанський»,
Полтавської області
На проспекті Свободи
у м. Ужгороді,
Закарпатської
області

Водій вантажного автомобіля ДАФ-105, під час здійснення
маневру розвороту не надав переваги у русі та допустив
зіткнення з легковим автомобілем ВАЗ-2106

Водій легкового автомобіля Фольксваген-Гольф не
дотримався безпечної дистанції та швидкості руху допустив
зіткнення з автобусом І-Ван-А07А-30, водій якого
здійснював
перевезення
15
пасажирів
за
внутрішньообласним маршрутом «Ужгород – с. Селменці»
На 770 км автодороги Водій легкового автомобіля Рено-Трафік не впорався з
М-06 «Київ – Чоп»,
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
Закарпатської
зіткнення з вантажним автомобілем Вольво-ФН-12,
області
(Республіка Македонія)
На 15 км автодороги Водій легкового автомобіля Форд-Транзит не впорався з
«Харків – Чугуїв –
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
Великий Бурлук»,
зіткнення з автобусом МАН-2000, водій якого здійснював
Харківської області перевезення 37 пасажирів за внутрішньо обласним
маршрутом «Харків – с. Мортове»
На перехресті вулиць Водій автобуса Мерседес-Бенц-313CDI, здійснюючи
Перемоги та
перевезення 17 пасажирів за міським маршрутом № 67,
Нижньодніпровської допустив наїзд на пішохода, який вибіг на проїзну частину
у м. Запоріжжі
поза пішохідним переходом
На бульварі Князя
Водій автобуса Богдан-А092.02, здійснюючи перевезення
Володимира
пасажирів за міським маршрутом № 22, допустив
у м. Біла Церква
попутний наїзд на велосипедиста який рухався попереду
Київської області
в попутному напрямку
На 39 км автодороги Водій автобуса IВEКO, здійснюючи перевезення 5
Р-47 «Херсон-Нова
пасажирів для власних потреб, під час здійснення
Каховка-Генічеськ», маневру обгону не вибрав безпечної дистанції та
Бериславського
швидкості руху, допустив зіткнення з вантажним
району,
автомобілем ВOЛЬВO-ФШ-12
Херсонської обл.
На 234км автодороги Під час здійснення перевезень 10 пасажирів автобусом
«ХарківЕталон, за маршрутом «Славгород – Дніпро», відбулось
Сімферополь»,
самозагоряння автобуса, пасажири самостійно покинули
Дніпропетровської
автобус до прибуття підрозділу ДСНС, площа пожежі 20
області
м2
На 282 км а/д М-07
Водій автобуса НЕОПЛАН-122, що належить Kaczynski
Київ-Ковель-Ягодин, Bus Sp, здійснюючи міжнародні перевезення пасажирів по

Водій легкового
автомобіля та його
пасажирк загинули на
місці пригоди
1 пасажир автобуса
отримав травми

Водій та пасажир
легкового автомобіля
загинули на місці
пригоди
Водій легкового
автомобіля від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди.
Пішохід та 1 пасажир
автобуса отримали
трами

1-2-0 Не
ліцензований
1-0-1 Не з вини

1-2-0 Не
резидент

1-1-0 Не з вини

1-0-2 Не з вини

Велосипедист
отримав травми

1-0-1 З вини

Пасажир автобуса
отримав травми

1-0-1 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Пожежа

Водій мопеда загинув
на місці пригоди

1-1-0 Не
резидент

Рівненської області

30.10.2018
21:00

На автодорозі «Київ –
Одеса», при в’їзді
в м. Київ

25.10.2018
14:45

На вул. Київська,
у м. Рівному

29.10.2018
09:13

На проспекті Героїв
Сталінграду
у м. Харкові

26.10.2018
12:30

На вул. Попудренка
у м. Києві

29.10.2018
17:23

На вул. Донецьке
шосе
у м. Дніпро

16

1

2

3

4

25.10.2018
09:50
1

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Чорноморськ-Порт

маршруту «Київ-Познань», не дотримався безпечної
дистанції руху та допустив зіткнення з мопедом ХОНДАДІО-f27 без р/н, який здійснив виїзд з другорядної дороги на
головну
Водій легкового автомобіля Хюндай-Терракан не впорався з
керуванням та допустив зіткнення з легковим автомобілем
Тойота-Королла, після чого Хюндай-Терракан по інерції
зіткнувся
з
автобусом
Мерседес-Бенц-Спрінтер,
водій якого здійснював нерегулярні перевезення пасажирів
за міжобласним маршрутом «Умань – Київ»
Міський електричний транспорт
Водій
тролейбуса
«Шкода-14тр»,
здійснюючи
перевезення 45 пасажирів за маршрутом № 7 м. Рівне
«Боярка-мікрорайон Північний», допустив наїзд на
пішохода, який раптово вибіг на пішохідний перехід з
права по ходу руху тролейбуса
Водій трамвая Т-3 інвентарний № 8070, здійснююючи
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 8 «вул.
Одеська - 602-й Мікрорайон», допустив наїзд на пішохода
який
раптово
вийшов
на
трамвайну колю
в
невстановленому місці
Водій Трамвая К-1, здійснюючи перевезення 28 пасажирів
за міським маршрутом № 28 «вул. Милославська –
ст. М «Лісова» допустив наїзд на пішохода, який під час
проїзду трамвайного вагону перечепившись втратив
рівновагу і наштовхнувся на трамвайний вагон
Водій трамвая КТМ-5, здійснюючи перевезення 40
пасажирів за міським маршрутом №19 «пл.
Старомостова
–
ж/м
Лівобережний-3»,
при
невстановленних обставинах допустив наїзд на пішохода
з дитиною
Залізничний транспорт
При слідуванні поїзда №8602 (автомотриса АГВ №184,
машиніст) по колії ІІ зі швидкістю руху 10 км/год було
застосовано екстрене гальмування для попередження наїзду
на людину. Наїзд попередити не вдалося – підніжкою
автомотриси травмований чоловік, який працює машиністом

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди, дитина 7
років направлена до
лікарні

1-1-1 З вини

Травмовано
працівника залізниці.
Поїзд №8602
затримано на 25 хв.

1-0-1 Аварія

25.10.2018
11:12

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми,
ст. Губарівка

26.10.2018
00:26

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса,
ст. Вигода
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Ольшаниця

2

3

26.10.2018
03:06
4

5

26.10.2018
00:59

6

26.10.2018
17:19

7

26.10.2018
18:12

у ТЧ-1 Одеса-Сортувальна
Поїзд №2520 (2ТЕ116 №769/1092 ТЧ-3) зупинився за Затримка поїзда на 02
показанням пристрою АСДК-Б «Тривога-1» у 17 рух. од., 2
год. 51 хв.
вісь, ліва сторона. Оглядом виявлено – робочий нагрів,
відправився о 11.17. При слідування далі о 12.32 зупинився
на ст. Максимівка за показанням пристрою АСДК-Б
«Тривога-2» у тому самому вагоні. Оглядом вагона
№63017537, заявлено відчеплення. Після відчеплення
вагону поїзд №2520 відправився о 14.29 з загальною
затримкою на 2 год. 51 хв.
Поїзд №3109 (ВЛ80с №1619 ТЧ-2 Подільськ) зупинився на
Затримка поїзда
колії №3 через спрацювання гальм. Проводиться огляд складає більше 2 год.
складу працівниками вагонного господарства причину
несправності не виявлено. Поїзд відправитись не може.
Поїзд №2812 (ВЛ80к №635) застосував екстрене Затримка поїзда склала
гальмування на переїзді 78 км (без чергового працівника)
17 хв.
через зіткнення легкового автомобіля ВАЗ-2109 в бік
локомотива. Автомобіль з місця події зник

Поїзд №104 Київ – Маріуполь (ЧС7 №314 ТЧ-8 Дніпро)
Регіональна філія
після графікової зміни локомотива при відправленні
«Придніпровська
зупинився по 2 головній колії, відправився о 01.23. Згідно
Поїзд №104 затримано
залізниця», ДН-1
повідомлення, що надійшло від працівників пасажирської
на 24 хв.
Дніпро, ст.
компанії, сталося саморозчеплення автозчепів між
П’ятихатки-Стикова локомотивом та першим вагоном поїзда (№03310752 ПКВЧ2, ДР 25.05.2018 ПКВЧД-1 Київ).
Регіональна філія
Поїзд №6726 Миронівка – Київ (ЕР9м №521) затримано
«Південно-Західна
групою з 10-15 чоловік, які відкрили кінцевий кран та
Поїзд затримано
залізниця», ДН-1
розфарбували 4 вагони з лівої сторони: №52109, 404402,
на 5 хв.
Київ, роз’їзд Озерний 53810, 51703.
Поїзд №3140 (ВЛ8 №736 ТЧ-1 Нижньодніпровськ-Вузол,
Відправився поїзд
станція формування – Жовтнева, станція призначення –
№3140 о 19.55 з
Багульная, вага – 4609т, вісі – 216) прибув на станцію для загальною затримкою
Регіональна філія
надання другого електровоза в голову (ВЛ8 №806 ТЧ-1
на 1 год. 13 хв. По
«Придніпровська
Лиман, ТЧ-7 Синельникове) для слідування на подвійну
впливу затримано
залізниця», ДН-1
тягу. При відправленні о 18.42 спрацювали гальма із
поїзди: №2234 на 1
Дніпро, ст. Варварівка
зупинкою. При огляді локомотивною бригадою між 20 год. 44 хв., №2263 на 1
вагоном №55557987 (Росія) та 21 вагоном №53496808 год. 37 хв., №6280 на 1
(Росія) виявлено саморозчеп. При відправленні вдруге о год. 13 хв., №74 на 27

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді
1-0-0 Інцидент

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

19.18, повторно спрацювали гальма. При огляді
локомотивною бригадою між 24 вагоном №53754438 (Росія)
та 25 вагоном №56601552 (Росія) виявлено саморозчеп. В
обох випадках на вагонах розчіпний важіль подано на буфер
(в положенні розчеплення). Машиніст доповів, що бачив
сторонніх підлітків
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27.10.2018
08.41
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12.02
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27.10.2018
15.50
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28.10.2018
16:42

28.10.2018
17:28

29.10.2018
00:05

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Запоріжжя-1 –
Запоріжжя Вантажне
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка
перегін Веселинове –
Миколаєве
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин. ст. Попільня

хв., №795 на 23 хв.

Поїзд №70 Маріуполь – Львів (ЧС-7 №314 ТЧ-8) застосував
Смертельно
екстрене гальмування на 1100 км ПК6 для попередження
травмовано сторонню
наїзду на людину яка лежала на колії. Наїзд попередити не
особу. Затримка поїзда
вдалося – смертельно травмовано стороннього чоловіка
№70 склала 35 хв.
(приблизно 40 років)

1-1-0 Аварія

Поїзд №2713 (ВЛ80т №1280 ТЧ-7 Знам'янка) зупинився на Затримка поїзда склала
1182км ПК4 через спрацювання головного вимикача секції
2 год. 12 хв
№1, (ведома), з вимогою допоміжного локомотива.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №764 Одеса – Київ (ЧС4 №195) зупинився через По впливу затримано
несправність локомотива (вихід з ладу трансформатора) з поїзди: №14 на 36 хв.,
вимогою допоміжного локомотива. Поїзд з допоміжним
№6208 на 42 хв
локомотивом відправився о 13.20 із затримкою на 1 год. 18
хв.
Регіональна філія
Поїзд №6815 Яготин – Київ (ЕР9м №557) зупинився на 62 Поїзд затримано на 1
«Південно-Західна
км ПК2 зупинився через злам струмоприймача у вагоні
год. 37 хв.
залізниця», ДН-1
№39704 з вимогою працівників ЕЧК для ув’язки
Київ. перегін Березань струмоприймача. Рух непарних поїздів здійснюється по
– Баришівка
непарній колії за телефонними засобами зв’язку. О 17.09
ув’язку струмоприймача завершено
Регіональна філія
Машиніст поїзда №2220 (ДЕ1 №038) на 2 км ПК2 Травмовано сторонню
«Донецька
застосував екстрене гальмування для запобігання наїзду на особу. Затримка поїзда
залізниця»,
сторонню особу. Наїзду попередити не вдалося –
склала 01 год. 22 хв.
ДН-2 Лиман
травмовано людину
Регіональна філія
Поїзд №6006 Слов’янськ – Гаврилівка (ЕР2Т №7107) на Затримка поїзда склала
«Донецька
1128 км ПК5 смертельно травмував стороннього чоловіка
1 год. 01 хв.
залізниця»,
ДН-2 Лиман
Регіональна філія
Поїзд №3001 (ВЛ11 №100) на 153 км ПК2 травмував Затримка поїзда склала
«Львівська
стороннього чоловіка.
1 год. 53 хв.
залізниця», ДН-1

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія

29.10.2018
08:20
15

16

29.10.2018
12:14

29.10.2018
15:37
17

29.10.2018
17:59

18

29.10.2018
20:30
19

29.10.2018
23:21
20

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

Поїзд №6319 Сарни – Ковель (Д-1 №644, 2М62 №159А) не
відправився на графік через запис машиніста, про
відсутність масла в локомотиві 2М62 №159А та
неможливість слідування з дизель-поїздом. Поїзд №6319
відправився з локомотивом (2М62У №231А, ТЧ-7)
Регіональна філія
Електромеханік в непарній горловині станції біля 11
«Південна залізниця», з’єднувальної колії виявив артилерійську міну 88 мм. часів
ДН-5 Куп’янськ, ст.
ВВВ. О 15.00 працівниками піротехнічної служби міну
Тернове
вивезено.
Регіональна філія
На пульт-табло чергової по станції сигналізує хибною
«Одеська залізниця», зайнятістю: І ділянка віддалення по парній колії, ділянки
ДН-1 Одеса, ст.
НБП, ділянка НАП по непарній колії та секція 5СП. Після
Одеса-Застава ІІ
огляду виявлено на 1312км ПК10 крадіжку сторонніми
особами муфти Р-2 типу РМ-4 ізольованих ділянок.
Регіональна філія
Поїзд №4301 (ЧС7 №189) при відправленні з колії №3
«Донецька залізниця», пошкодив обидва струмоприймачі на з’їзді 10/12. Запросив
ДН-2 Лиман, ст.
допоміжний локомотив та працівників ЕЧ для ув’язування
Дубове
струмоприймачів. О 18.20 бригада ЕЧК-6 прибула на місце
та виявила обрив 4 струн і 1 фіксатора. О 19.43 знята
напруга з к/мережі парної сторони ст. Дубове, надано наказ
на виконання робіт по ув’язці струмоприймачів та
відновленню к/мережі. Після ув’язки поїзд №4301
маневровим локомотивом ЧМЕ3 №2580 переставлено на
колію №3. О 20.22 закінчено роботи на к/мережі, подано
напругу. Попередня причина: старі тріщини в шарнірних
з’єднаннях струмоприймачів.
Регіональна філія
Машиніст поїзда №865 Київ – Неданчичі (ЕР9т №668 РПЧ«Південно-Західна
10 Чернігів) прибувши на станцію заявив, що в вагоні
залізниця», ДН-1
№66808 заклинило редуктор. О 21.12 зі ст. Чернігів
Київ, ст. ім. Бориса
відправлено засилочний поїзд №7632 (ЕР9м №391, РПЧМ
Олійника
Дубіна) для пересадки пасажирів. Після пересадки
пасажирів поїзд відправився о 21.50
Регіональна філія
Поїзд №3713 (ВЛ11М №114) на колії №1 Пасажирського
«Придніпровська
парку смертельно травмував сторонню жінку.
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Запоріжжя-1

Затримка поїзда на 01
год. 47 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримки поїздів
немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзд
№3705 на 50 хв..

1-0-0 Втручання
в діяльність

По впливу затримано
поїзди: №6863 на 1
год. 03 хв., №6866 на
30 хв., №6007 на 38
хв., №126 на 12 хв.,
№2279 на 2 год. 13 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда на 01
год. 10 хв.

1-0-0 Інцидент

Смертельно
травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

21

22

23

24

25

26

27

30.10.2018
08:26

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

30.10.2018
19:23

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Крюків-на-Дніпрі

30.10.2018,
22:03

30.10.2018
22:40

31.10.2018
07:58

31.10.2018
11:37

31.10.2018,
12.29

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, перегін
Лихачове – Біляївка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка перегін
Кордишівка –
Голендри
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава ст.
Прилуки
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль перегін
Микулинці-Струсів –
Теребовля
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст.
Вишнівецьке

Поїзд №6907 Мелітополь – Генічеськ (ЕР1 №176) зупинився
на 1252 км ПК8 через перепал контактного проводу. По
парній колії відсутній габарит, о 09.42 відновлений.
Доповнення: О 17.55 закінчено відновлювальні роботи, о
18.23 непарну колію перегону відкрито для руху поїздів.
Поїзд №2633 (ВЛ-80т №1830, Полтава) зупинився на колії
№1 через несправність локомотиву (несправність
контактора Б) та о 20.15 машиніст заявив, що далі слідувати
не може. О 21.13 прибув поїздом №4583 розмінний
локомотив (ВЛ-80к №091, ТЧ-6 Кременчук), який надано зі
ст. Кременчук.
Поїзд №4807 (ВЛ11 №628, ТЧ-9 Лозова) на 873 км ПК9
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
на людину. Наїзд попередити не вдалося – травмовано
стороннього чоловіка.
Поїзд №49 Київ – Трускавець (ЧС-8 №006, ТЧ-1 Київ)
застосував екстрене гальмування через збій кодів (на
локомотиві «ЧЖ»), затримка по перегону склала 14 хв..

Затримка поїзда
№6907 склала 4 год. 46
хв. По впливу
затримано поїзди:
№6920 на 47 хв., №85
на 45 хв., №86 на 33
хв.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент
Затримка поїзда
на 02 год. 59 хв.
Травмовано сторонню
особу. Поїзд №4807
затримано на 00 год.
55 хв.
Прослідував по стику
ст. Підволочиськ
31.10.2018 о 03.03 з
загальною затримкою
на 1 год. 4 хв.

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
Поїзд №6333 (ДР1а №262) на вихідній горловині станції
травмував сторонню жінку. Затримка поїзда склала 07 хв.
За повідомленням працівників ДСНС на 29 км ПК1 під час
проведення земляних робіт підрядною організацією за
замовленням ШЧ-8 на відстані виявлено 2 снаряди часів
ВВВ

Травмовано сторонню
особу
1-0-0 Втручання
в діяльність
Постраждалі відсутні

Поїзд №3007 (ВЛ8 №743 ТЧ-1 НД-Вузол) зупинився через
несправність локомотива (не збирається схема) з вимогою
допоміжного локомотиву. Поїзд з допоміжним локомотивом Затримка поїзда склала
(ВЛ8 №996, ТЧМ-7 Перець) готовий до відправлення о
01 год. 15 хв.
12.44. Поїзд відправився о 13.48 через повідомлення
працівників ВОХР про знаходження сторонніх осіб на

1-0-0 Втручання
в діяльність

вагонах, що скидали вантаж (метал)

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

