Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 08.02.2018 по 15.02.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
5
0
9
3
14
3

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:
ВСЬОГО

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
4
0
3
0
0
0
7
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
2
16
18
Травмовано
0
0
0
0
Травмовано
1
2
0
3
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
0

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
4
9
4

Травмовано
0
5
5

0
1

0
0

0
0

9
19

0
4

1
6

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

1

2

Дата і час
скоєння
подій

07.02.2018
17:00

08.02.2018
23:15

Місце скоєння
подій

Травмовано

7

0

0

1

0

0

1
9

0
0

1
1

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
На вул. Харківська, у Водій легкового автомобіля ВАЗ-2104 не дотримався
с.
Темнівка, бокового інтервалу та допустив дотичне зіткнення з
Харківська област
автобусом Богдан-А093-02, водій якого здійснював
регулярні перевезення 5 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом «Харків – с. Тернова»
на 201км автодороги Водій
вантажного
автомобіля
ДАФ-IS-225
IV
М-05 «Київ – Одеса», (респ.Молдова) гр.р.Молдова, який рухався від м.Київ в
поблезу
м.Умань напрямку м.Одеса, скоїв наїзд на автомобіль КРАЗЧеркаської області
256,КДМ, що належить філії Уманська ДЕД, який
зупинився
для
усунення
технічної
несправності
піскорозподільного механізму.

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Водій автомобіля
КРАЗ загинув на місті
події.

1-1-0 не
ліцензовані

3

08.02.2018,
17:10

4

09.02.2018,
07:30

На перехрестя вул.
Дубенська та
Макарова, у м.
Рівному
На вул.
Вишгородської у м.
Києві

5

09.02.2018,
09:10

На 357 км а/д М-06
«Київ-Чоп», поблизу
с. Крилів, Рівненської
області

6

08.02.2018,
17:00

7

11.02.2018
06:45

8

9

11.02.2018
19:20

09.02.2018
14:30

На перехресті вул.
Єнакіївської та
Немишлянської у м.
Харкові
На вул. Урожайній у
м. Херсоні
На перехрестті
вулиць СоборнаМіцкевичаЧорновола, у м.
Рівному
На автодорозі С101214 РосавкаЛіщинка, поблизу с.
Росавка,
Кагарлицького

Автомобіль КРАЗ стояв на узбіччі з ввімкненим
проблисковим
маячком, аварійною сигналізацією та
ближнім світлом фар.
Після ДТП на зупинившийся автомобіль ДАФ, скоїли наїзд
ще 2 легкові автомобілі: СУЗУКІ та ФОЛЬКСВАГЕНГОЛЬФ.
Водій легкового автомобіля Фольсваген-Кадді виїжджаючи
з другорядної дороги ненадав переваги у русі та допустив
зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-508Д, водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів для власних потреб
Водій легкового автомобіля Ауді не дотримався безпечної
швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення з
автобусом ЛАЗ-183Д1, водій якого здійснював перевезення
28 пасажирів за міським маршрутом № 72
Водій легкового автомобіля Ренж-Ровер, (Рівенськаобл.), не
впорався з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та
допустив зіткнення з вантажним автомобілем Івеко-Страліс,
який рухався в зустрічному напрямку
Водій вантажногог автомобіля Івеко-80ЕЛ/17R, не
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив дотичне
зіткнення з автобусом ПАЗ 32054.
Водій легкового автомобіля БМВ-745 не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з автобусом БАЗ-А081.10, водій якого здійснював
перевезення 19 пасажирів за міським маршрутом № 33
Водій
легкового
автомобіля-таксі
Опель-Астра,
рухаючись без пасажирів, проігнорував заборонний
сигнал світлофора та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Форд-Проуб
Водій автобуса Мерседес-Спрінтер-311, здійснюючи
перевезення 23 пасажирів за приміським маршрутом
«Шубівка–Київ», не впорався з керуванням та допустив
з’їзд автобуса в кювет

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
2 пасажира легкого
автомобіля отримали
травми. Водій та
пасажир легкового
автомобіля загинули
на місці пригоди
Постраждалі відсутні

1-2-2 Не з вини

1-0-0 Не з вини
4 пасажира автобуса
отримали травми

1-0-4 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

10

11

12

13

14

15

10.02.2018
21:46

12.02.2017
15:00

12.02.2018.
19:10

13.02.2018
08:30

13.02.2018
15:30

14.02.2018
07:45

району, Київської
області
На 32 км автодороги
Н-12 «СумиПолтава», поблизу с.
Гребениківка,
Тростянецького
району, Сумська
область
На вул. Зміївська, у
смт. Безлюдівка
Харківська область

Водій
автобуса
Фольксваген-ЛТ-35,
здійснюючи 2 пасажири отримали
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом
травми
«Полтава-Суми», не впорався з керуванням, з'їхав з
проїжджої частини дороги та допустив перекидання на
правий бік

Водій автобуса I-ВАН, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за приміським маршрутом №1167 «ХарківХорошеве», недотримав безпечного бокового інтервалу
допустив дотичне зіткнення з легковим автомобілем
Фольсваген-Пассат
На вул. Героїв Упа, у Водій автомобіля АУДІ 100 не дотримав безпечної
м. Луцьку, Волинська дистанції руху допустив зіткнення з автобусом Мерседесобласть
Бенц-Спрінтер, водій якого здійснював перевезення 9
пасажирів за маршрутом «Луцьк-Кульчин». Після зіткнення
автомобіль АУДІ 100 загорівся
На вул. Садовій у м. Водій автобуса ПАЗ-32054, здійснюючи перевезення 10
Чернівцях
пасажирів за міським маршрутом № 6 «вул. Садова –
вул. Заставнянська» не надав перевиги у русі та
допустив дотичне зіткнення з легковим автомобілем
Черрі-Aмулет
На вул. Манільського Водій карети швидкої медичної допомоги УАЗ-3962, не
у м. Житомирі
вибрав безпечної швидкості та дистанції руху, допустив
попутне зіткнення з автобусом ЧАЗ-А079.53, водій якого
здійснював перевезення 8 пасажирів за міжобласним
маршрутом „Житомир-Вінниця”
На вул. Ушакова в м. Водій легкового автомобіля Чері-Амулет, не впорався з
Маріуполь, Донецька керуванням виїхав на смугу зустрічного руху де допустив
обл.
зіткнення з автобсом Богдан, водій якого виконував
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 131.

1-0-2 З вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
Водій легкового
автомобіля та пасажир
автобуса отримали
травми

1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
1 пасажир легкового
автомобіля
загинув,
водій та 1 пасажир
легкового автомбіля, а
також 6 пасажирів
автобуса
отримали
тілесні
ушкодження
різного
ступенню
важкості

1-1-8 Не з вини

Міський електричний транспорт
1

2

08.02.2018
08:30
09.02.2018
08:00
09.02.2018
14:27

3
12.02.2018,
13:40
4
14.02.2018
13:50

На
Московському Водій тролейбуса ТРОЛЗА, рухаючись без пасажирів за
пр-ті у м. Харкові
міським маршрутом №31,
недотримав бокового
інтервалу допустив дотичне зіткнення з легковим
автомобілем КІА-СПОРТЕДЖ
На перехресті вул. 15 Водій автобуса МАН-ЛЕ-8.160 (неліцензований) рухаючись
квітня та Київської, у без пасажирів не впорався з керуванням допустив зіткнення
м. Тернополі
з тролейбусом Шкода-14-ТР, водій якого здійснював
перевезення 20 пасажирів за міським маршрутом №10.
На вул. Жукова, у м. Водій тролейбуса К-12.03, здійснюючи перевезення 19
Києві
пасажирів за міським маршрутом №37 «Ст.м. Лісова-вул.
Милославська», допустив наїзд на пішохода, який
переходив проїздну частину дороги у невстановленому для
цього місці
На вул.
Водій тролейбуса ЛАЗ, здійснюючи перевезення 25
Холодногірська, у м. пасажирів за міським маршрутом № 27 «просп. Дзюби–вул.
Харкові
Новий бут». Під час висадки/посадки пасажирів на зупинці
громадського транспорту в салоні тролейбуса послизнулася
та впала жінка
На вул. Паркова в м. Водій тролейбусу, здійснюючи перевезення пасажирів за
Краматорськ,
маршрутом № 2 допустив наїзд на особу, яка випала з
Донецька область
тролейбусу під час висадки/посадки пасажирів.

14.02.2018
16:30

На вул. Соборної у м.
Рівному

14.02.2018
16:35

На вул. Грушевського
у м. Рівному

Постраждалі відсутні.
1-0-0 З вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Пішохід отримав
травми
1-0-1 Не з вини
Пасажирка отримала
травми
1-0-1 Не з вини

Пішохід
отримала
відкритий
перелом
обох кісток правої
ноги та забій лівої
ноги.
Водій тролейбуса Шкода-14Тр, здійснюючи перевезення 30 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 7 не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем Мерседес-Бенц
Водій тролейбуса Шкода-14Тр , здійснюючи перевезення 10 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 4-а не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем Пежо-308

1-0-1 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

Залізничний транспорт
1

08.02.2018
09:25

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5

Поїзд №8854 запросив допоміжний через несправність
локомотива. Допоміжний прибув о 09.51, поїзд готовий на
відправлення о 10.30. Після пропуску пасажирських поїздів

Поїзд № 8854
затримано на 3 год. 22
хв.

1-0-0 Інцидент
Знято з обліку
ЦРБ-29/б-№0262

Ужгород, ст. Боржава

2

08.02.2018
14:30

3

08.02.2018,
16.52

4

09.02.2018
04:00
09.02.2018,
09.54

5
09.02.2018,
11.33
6
09.02.2018,
14.45
7

8

09.02.2018,
20.38
09.02.2018,
21.33

9

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Харків-Балашовський
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль,
перегін Красне –
Злочів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Чернігів-Північний
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро.перегін
Сухачівка – Правда.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Божедарівка
Регіональна
філія«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів. Перегін Більче –
Пісочна, 1539 км
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, ст. Львів.
Регіональна
філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-5
Конотоп.
ст. Кролевець.

поїзд відправився о 12.47
Під час прибирання порожнього вагона №96701941 з
під’їзної колії ТОВ «Будком» (на балансі залізниці) сталося
сходження двох колісних пар першого візка вагона перед
світлофором М23

Сходження двох
колісних пар першого
візка вагона

Поїздом №716 Перемишль – Київ на 1419 км ПК1
смертельно травмовано невідомого чоловіка, який перебігав
через колію

Смертельно
травмовано сторонню
особу. Поїзд №716
затримано на 19 хв

Поїзд №8851) біля вхідного світлофора станції травмував
сторонню жінку (закрита травма руки). Особа та обставини
з'ясовується.

Травмовано сторонню
особу

1-1-0 Аварія

1-0-1 Аварія

Поїзда №3527 затримано на 10 км ПК9 за вимогою Затримка поїзда склала
працівника ВОХР через скидання сторонніми особами
01 год. 05 хв.
вантажу (метал). Поїзд пред’явлено до комерційного огляду
на ст. Правда..
Поїзд №2888 зупинився за показаннями пристрою АСДКБ
«Тривога-1» у 27 рух. од. оглядом локомотивною бригадою
вагона №53026936 (Україна, Філія «ДВРЗ») виявлено
заклинювання колісної пари та заявлено відчеплення вагона

Поїзд затримано на 02
год. 03 хв. По впливу
затримано поїзд
№2313 на 1 год. 30 хв.

ПК6. При виконанні робіт із завантаження рейкових плітей
на рейкоперевізний поїзд травмовано працівника КМС-125.
Потерпілий каретою швидкої допомоги доставлений до
Стрийської міської лікарні.

Працівник отримав
тілесні ушкодження

Поїзд №6070 Львів – Ходорів відправився з запізненням на 1
год. 42 хв. через пізній вихід з депо тепловоза під склад
дизель-поїзда
Поїзд №814 Фастів – Зернове в непарній горловині травмував
стороннього чоловіка. Потерпілого каретою швидкої
допомоги доставлено в лікарню м. Кролевець. Повідомлено
поліцію.

1-0-0 Аварія

1-0-0 Незаконне
втручання.

1-0-0 Інцидент

1-0-1
До відома

Затримка 1:42

Інцидент 1-0-0

Травмована стороння
людина

1-0-1Аварія
(травмування).

10

11

12

09.02.2018,
22.20
09.02.2018,
22.20

10.02.2018
07:30

11.02.2018,
18:08
13

11.02.2018,
21:55
14
12.02.2018
04:40
15

16

Регіональна
філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків.перегін
Караван – Власівка.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса ст.
Бандурка.
Регіональна
філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-3
Жмеринка
ст.
Хмельницький.
При
прямування на роботу
ПЗВ Остапчуком
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ ст.Боярка, за
повідомленням
машиніста поїзда
№145 Київ – Ізмаїл
(ЧС4 №146, ТЧМ-1
Романченко)
Регіональна
філія
«Львівська
залізниця»,
ДН-1
Львів. ст. Рудки
Регіональна
філія
«Львівська
залізниця»,
ДН-3
Рівне, перегін Овадно
– Пост 8 км

Регіональна
філія
12.02.2018,
«Одеська залізниця»,
16:05
ДН-1
Одеса,
ст.

Поїзд №6697 Харків-Пасажирський – Красноград на 38 км
ПК1 травмував сторонню людину.
Поїзд №2453 на вихідних стрілках смертельно травмував
невідомого чоловіка.
Поїзд затримано на 54 хв.

Травмована стороння
людина
Поїзд затримано на
1год. 11 хв.
Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-0-1 Аварія
(травмування)

Травмував сторонню
особу

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

між коліями №1 та №3 виявлено тіло чоловіка з ознаками
травмування поїздом. Потерпілий мав квиток на поїзд №70
Львів – Маріуполь до ст. Дніпро. Повідомлено: поліція,
швидка допомога
на першій колії травмував стороннього чоловіка років 30.
Особа та обставини випадку з'ясовуються. Затримано поїзд:
№145 на 20 хв., №6541 на 33 хв., №6023 на 25 хв. Викликано
поліцію та швидку.

Поїздом №50 Трускавець-Київ на колії №1 травмовано Травмував сторонню
1-0-1 Аварія
стороннього чоловіка. Машиною швидкої допомоги
особу
потерпілого доставлено в Самбірську міську лікарню.
Затримано поїзди: №50 на 23 хв., №6027 на 20 хв., №601 на
12 хв.
Поїзд №3153 зупинився на 104 км ПК3 та о 04.55 машиніст
Поїзд прибув на ст.
1-0-0 Інцидент
запросив пожежну машину через задимлення в секції №159А. Пост 8 км з затримкою
Викликано пожежну машину ДСНС із м. Володимирна 2 год. По впливу
Волинський. О 06.08 задимлення ліквідовано. Поїзд виведено
затримано поїзди:
з перегону допоміжним локомотивом 2М62У №228Б/231Б №6302 на 1 год. 18 хв.,
ТЧ-7 Ковель. Причина з’ясовується
№6301 на 26 хв..
Перед відправленням з 3 колії поїзда №3005 працівником
Поїзда №3005
1-0-0 Втручання
НОР-1 виявлено крадіжку вантажу (пиломатеріали) у вагоні затримано на 1 год. 20
в діяльність
№91517243. Вагон відчеплено. Обставини з’ясовуються.
хв

Слобідка

17

18

19

На переїзді 1350 км ПК2 з черговим працівником, 2 категорії,
Регіональна
філія допущено зіткнення поїзда №134 Івано-Франківськ – Київ з
«Львівська
легковим автомобілем Ланос, який виїхав на закритий
12.02.2018, залізниця»,
ДН-2 переїзд при справно працюючій сигналізації. Черговим по
20:58
Тернопіль,
ст. переїзду включено загороджуючий світлофор, машиніст
Глибочок-Великий
поїзда №134 застосував екстрене гальмування. Вини філії
немає. Причини і обставини з’ясовуються. На теперішній час
перегін закрито для відновлення габариту.
Регіональна
філія
Поїзд №147 Київ – Одеса під час прямування на станцію
«Одеська залізниця»,
12.02.2018,
замовив допоміжний локомотив через обрив муфти привода
ДН-2 ім. Т. Шевченка
21:46,
гідронасоса. Прибув на ст. Сердюківка о 22.17 та о 22.58
ст. Сердюківка
відправився з допоміжним локомотивом (ТЄП70 №076).

Регіональна
філія
«Придніпровська
залізниця»,
ДН-1
12.02.2018,
Дніпро
перегін
22.24-00.53
Синельникове-2
–
Іларіонове

13.01.2018
11:07
20

21

13.01.2018
16:10

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
перегін Кобижча –
Носівка
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-4 ІваноФранківськ, перегін

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді
Травмованих нема

Поїзда №3005
затримано на 1 год. 26
хв. По впливу
затримано поїзд
№6405 на 20 хв.

1-0-0 Інцидент.

Поїзд №6133 Синельникове-1 – Дніпро зупинився на 222 км
ПК6 через відсутність напруги в контактній мережі. За
поїздом №6133 на перегоні зупинився поїзд №3165. Причина:
обрив підсилюючого проводу від кронштейну. З 00.03 до
Затримано поїзди:
01.01 перейшли на телефоні засоби зв’язку для пропуску
№6133 на 2 год. 46 хв.,
поїздів №735, №103. О 23.25 ЕЧК доповів про знаходження
№3165 на 2 год. 31 хв.
пошкодження на 219 км, непарної колії, на опорі №13. О
По впливу затримано
23.30 зі ст. Іларіонове відправлено дрезину ЕЧК для усунення
поїзди: №103 на 1 год.
несправності. Поїзд №4002 відправився зі ст. Іларіонове в
48 хв., №735 на 30 хв.,
00.12 для надання допомоги поїзду №6133. О 23.01 зі ст.
№11 на 31 хв
Синельникове-2 відправлено поїзд №4801 для виведення
поїзда №3165 з перегону. Напругу подано в 00.39. Рух по
першій непарній колії перегону Синельникове-2 – Іларіонове
відновлено в 00.53
Поїзд №6910 Київ – Ніжин на 758 км ПК3 застосував Смертельно травмував
екстрене гальмування для попередження наїзду на людину.
сторонню особу .
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано
стороннього чоловіка..

1-0-0 Інцидент.

Поїзд №16 Рахів – Харків зупинився через несправність Затримка поїзда склала
локомотива
з
вимогою
допоміжного
локомотива.
01 год. 49 хв.
Допоміжний локомотив 2М62у №155Б/290Б надано зі ст.
Яремче

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
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13.01.2018
18:05
13.01.2018
17:43

23
14.02.2018
01:50

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
роз’їзд 18 км – роз’їзд
12 км

14.02.2018
03:48

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Апостолове – Тік
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка.

24

25
14.02.2018
18:35
26

14.02.2018
23:30

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

15.02.2018
01:40

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1

27

28

Рахів – Ясиня
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Фастів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Бобрик

Поїзд №6209 Фастів – Козятин відправився із запізненням на Затримка поїзда склала
25 хв. через перекриття руху пасажирами поїзда №6238
00 год. 25 хв.
Фастів – Миронівка., що відправився о 17.55 із запізненням
на 28 хв., та пропуску графікового поїзда №747.
Поїзд №6920 Київ – Ніжин затребував працівників поліції Затримка поїзда склала
для висадки групи неповнолітніх осіб, що порушували
00 год. 42 хв. По
порядок у вагонах поїзда. Після затримки порушників поїзд
впливу затримано
відправився о 18.32 із затримкою на 42 хв
поїзд №6528 на 15 хв.
(пересадка пасажирів)
По парній та непарній коліях перегону з’явилась хибна
Затримано поїзди:
зайнятість. На місці пошкодження виявлено відкриті дві
№3801 на 55 хв.,
релейні шафи (викрадено: ПЧ-50/25 – 3 шт., СОБС – 3 шт.,
№3938 на 17 хв.,
ПРТА – 1 шт.). Рух поїздів організовано за реєстрованими
№2769 на 16 хв.,
наказами.
№2767 на 12 хв.,
№3115 на 8 хв., №3004
на 7 хв., №3936 на 7
хв., №3001 на 5 хв.
На посту примикання 42 км стрілочна секція №2 сигналізує
Затримано поїзди:
хибну зайнятість. О 06.00 ШН виявив на посту примикання
№2705 на 53 хв.,
42 км біля світлофора «Ч» невідомими особами відкрито
№6471 на 13 хв.
колійну коробку та викрадено трансформатор ПОБС-3А і
опір 1,2 ОМ.
Поїзд №138 Хмельницький – Лисичанськ зупинився на 1132 По впливу затримано
км ПК7 через несправність локомотива з вимогою
поїзд №56 на 16 хв.
допоміжного локомотива. Допоміжний локомотив ВЛ40у
№1162/2 надано зі ст. Жмеринка о 18.57. Поїзд з допоміжним
локомотивом відправився о 19.16 із загальною затримкою на
1 год. 09 хв. (на перегоні Комарівці – Сербинівці через НПХ
затримка склала 18 хв
За повідомленням чергової по переїзду 201 км на ділянці
колії 303/307 (Новомосковське направлення) легковий
автомобіль «Шкода» не впорався з керуванням та зупинився
в негабариті парної колії. За попередньою інформацією водій
в нетверезому стані. Повідомлено: поліція.
Поїзд №14 Солотвино – Київ на 92 км ПК7 застосував Смертельно травмував
екстрене гальмування для запобігання наїзду на людину.
сторонню особу .
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано жінку. Затримка поїзда склала

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

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0
Інцидент

1-0-0
Втручання

1-1-0
Аварія

Львів

1год. 20 хв. По впливу
затримано поїзд
№2501 на 1 год. 40 хв.
Повідомлено: поліція,
швіидка допомога.
Морський та річковий транспорт

В.о. начальника диспетчерського відділу

М.Л. Хміль

