Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 08.08.2019 по 15.08.2019
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
4
2
5
Не з вини:
4
0
10
ВСЬОГО:
8
2
15
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
4
Не з вини:
1
0
1
ВСЬОГО:
2
0
5
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
2
2
28
Інше
1
1
0
ВСЬОГО:
3
3
28
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
9
5
2
- наїзди на
7
5
2
сторонніх осіб
- пожежі
1
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
12
0
0
ВСЬОГО:
21
5
2
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано
Втручання в
8
0
0

діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (нещасний
випадок на
виробництві)
ВСЬОГО:

0№

Дата і час
скоєння
подій

1

07.08.2019
20:40

2

07.08.2019
18:00

3

08.08.2019
17:05

09.08.2019
14:00
4

09.08.2019
17:30
5

6

10.08.2019

Місце скоєння
подій

2

0

0

1

0

1

11

0

1

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
На вулиці
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21113 не дотримався
Гвардійцівбезпечної швидкості та дистанції руху та допустив зіткнення
Широнінців
з автобусом І-Ван, водій якого здійснював перевезення 10
у м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 263
На проспекті Науки Водій автобуса Богдан-А092-02, здійснюючи перевезення 12
у м. Києві
пасажирів за міським маршрутом № 52, не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з 5 легковими автомобілями
На вулиці
Водій легкового автомобіля-таксі ЗАЗ-Віда, рухаючись без
Центральної
пасажирів здійснив наїзд на велосипедиста. Після чого
у м. Сєверодонецьк, скрився з місця пригоди
Луганської області
На 8 км автодороги Водій легкового автомобіля БМВ-525 не впорався з
Житомир – Чернівці, керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
поблизу села
зіткнення з автобусом Фольксваген-ЛТ-35, водій якого
Тетерівка
здійснював перевезення пасажирів за міжобласним
Житомирської
маршрутом «Хмельницький – Київ», після зіткнення
області
легковий автомобіль загорівся
На 243 км
Водій
автобуса
Фольксваген-ЛТ-35,
здійснюючи
автодороги М-05 перевезення 18 пасажирів за регулярним міжобласним
Київ – Одеса,
маршрутом «Одеса – Черкаси», не впорався з керуванням та
біля с. Трояни
допустив перекидання транспортного засобу
Кіровоградської
області
На 277 км
Водій автобуса Сетра-215, здійснюючи нерегулярні

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Водій та 4 пасажирів
легкового автомобіля
отримали травми

1-0-5 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Велосипедист отримав
травму

1-0-1 З вини

12 осіб отримали травми

1-0-12 Не
ліцензований

3 пасажири автобуса
отримали травми

1-0-3 З вини

Водій автобуса

1-2-1 З вини

01:20

автодороги М-03
Київ – Харків
Полтавської
області

11.08.2019
04:50

На 92 км а/д М-07
«Київ – Ковель»,
зупинка
громадського
транспорту
«Українка»,
Житомирської
області
смт. Глеваха на
автодорозі М-05
«Київ - Одеса»,
Київської області

7

11.08.2019
19:30
8

9

11.08.2019
23:50

12.08.2019
08:05
10

14.08.2019
16:10
11

14.08.2019
12
09:40

На вул.
Незалежності
у м. Вішневому
Київської області
На вул. Миру
у м. В. Лучки,
Закарпатської
області

перевезення 60 пасажирів від м. Харків до с. Коблево, не
Фольксваген отримав
впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де травму, а 2 його пасажира
допустив зіткнення з автобусом Фольксвагеном-ЛТ-35, загинули на місці пригоди
водій якого здійснював перевезення 7 пасажирів за
міжміським за міжобласним маршрутом «Київ – Полтава»
Водій автобуса марки MEРCEДEС-БEНЦ, здійснюючи
Пішохід від отриманих
нерегулярні перевезення пасажирів з с. Залізний Порт,
травм загинув на місці
Херсонської області до міста Пінськ (Білорусь), здійснив
пригоди
наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину у не
встановленому місті

Водій легкового автомобіля Фольксваген-Пассат не
дотримався безпечної швидкості руху, не впорався з
керуванням та допустив наїзд на автобус Мерседес-Бенц313, водій якого здійснював посадку/висадку пасажирів на
зупинці громадського транспорту, під час здійснення 20
пасажирів за маршрутом «Біла Церква – Київ»

Під час руху автобуса Рута-25, водій якого рухаючись без
пасажирів до місця відстою транспортного засобу відбулося
самозагорання транспортного засобу. Автобус згорів
повністю
Водій автобуса ПАЗ-4234, здійснюючи перевезення 15
пасажирів за регулярним маршрутом В. Лучки – Макачево,
здійснив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на
проїжджу частину дороги у невстановленому для цього
місці.
На автодорозі Н-13 Водій вантажного автомобіля Mерседес-Бенц не врахував
Львів-Самбірдорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де
Ужгород у
допустив
зіткнення
з
автобусом
БАЗ-А079.23,
Старосамбірському рводій якого виконував перевезення пасажирів на
районі, Львівська регулярному міжміському автобусному маршруті №701
обл.
Львів-Велика Волосянка.
а/д М – 06 Київ – Водій легкового автомобілю Шкода-Октавія, здійснюючи
Чоп, 712км. с.
виїзд з прилеглої території автозаправки «УКРНАФТА», не
Тишів,
надав перевагу в русі та допустив зіткнення з вантажним

1-1-0 Нерезидент

2 пасажири легкового
автомобіля загинули на
місці пригоди, а водій
отримав травми. Водій
автобуса та 15 його
пасажирів отримали
травми
Постраждалих не має

1-2-17
Неліцензований

Пішохід отримав травму

1-0-1 Не з вини

Водій автобуса отримав
травми.

1-0-1 Не з вини

Водій та 2 пасажири
легкового автомобіля
отримали травми

1-0-3 Не з вини

1-0-0 Пожежа

08.08.2019
12:35
1

2

12.08.2019
12:35

08.08.2019
10.30

1

08.08.2019
18.25
2

3

4

08.08.2019
19.35

09.08.2019
05.03

Воловецького р-ну, автомобілем Рено-Преміум, який рухався по головній дорозі
Закарпатської
з м. Мукачево в напрямку м. Київ
області
Міський електричний транспорт
На вул.
Водій трамвая Татра-Т-6-Б-5здійснюючи перевезення 20
Салтівському шосе у пасажирів за міським маршрутом № 16 не дотримався
м. Харкові
безпечної швидкості та дистанції руху, допустив зіткнення
з трамваєм Татра-Т3, водій якого здійснював перевезення
25 пасажирів за міським маршрутом № 8
На вул. Соборній,
Під час здійснення перевезень 37 пасажирів за міським
у м. Вінниця
маршрутом № 5 «Вишенька – Залізничний вокзал»,
тролейбусом ЗіУ-9, в салоні якого відбулось падіння
пасажира під час закриття пасажира
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Травмований слюсар з ремонту рухомого складу Під час
«Львівська
виконання поточного ремонту дизель-поїзда Д1 №628-1 в
залізниця», ДН-4
ремонтному цеху (ПР-3) на колії №3 слюсар з ремонту
Івано-Франківськ,
впав у оглядову канаву з висоти 2,9 метри через відкритий
РПЧ-4 Коломия
люк у підлозі моторного відділення поїзда, внаслідок чого
отримав травму голови. Потерпілого машиною швидкої
допомоги доставлено до Коломийської центральної
районної лікарні та встановлено попередній діагноз черепно-мозкова травма
Регіональна філія
Під час виконання маневрових робіт локомотивом (ЧМЕ3
«Одеська залізниця», №4511 ТЧ-8 Миколаїв) по осадженню групи із 8 вагонів
ДН-4 Херсон, ст.
(7/1), вагонами вперед, з витяжної колії №21 на колію №22
Снігурівка
у районі стрілочного переводу №13, сталося сходження з
рейок 5-ї та 6-ї колісної пари локомотива з провалом
всередину колії. Руху поїздів не заважає
Регіональна філія
За повідомленням машиніста локомотива (ЧМЕ3 №341) на
«Львівська
колії №3 Товарного парку, знаходиться смертельно
залізниця», ДН-1
травмований рухомим складом сторонній чоловік.
Львів, ст. Підзамче Повідомлено: поліцію, швидку допомогу
Регіональна філія
Під час подачі поїзда №6102 Подільськ – Слобідка
«Одеська залізниця», локомотивом (ВЛ40у №1851) на колії №67 стався перепал
ДН-1 Одеса, ст.
контактного провода.
Подільск

Водій трамвая № 1 та 3
пасажира трамвая № 2
отримали травми

1-0-4 З вини

Пасажир отримав травми

1-0-1 Не з свини

Працівник УЗ отримав
травми

1-0-1 Інше.
Нещасний
випадок

Сходження локомотива з
колії

1-0-0 Аварія схід
рухомого складу

. Затримок руху поїздів
немає

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

поїзд №6102 відправився
о 06.13 із затримкою на 1
год. 10 хв.

1-0-0 Інцидент

09.08.2019
19.06
5

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Берда – Трояни
10.08.2019
Регіональна філія
09:35
«Донецька залізниця
», ДН-2 Лиман,
перегін Старобільськ
– Новий Айдар.
10.08.2019
06.44

6

7

10.08.2019
09:26
8

10.08.2019
10:26
9

10.08.2019
13:38
10

11

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

10.08.2019
16:10

Поїзд №211 Харків – Новоолексіївка (ЧС7 №188 ТЧ-2)
зупинився на 1142 км ПК5 через злам струмоприймача.
Після усунення, відправився поїзд о 20.19 із затримкою

Поїзд №6851 Пологи – Трояни (ЧМЕ3 №4184) на 198 км
ПК3 смертельно травмував стороннього чоловіка

Поїз № 211 затримано на
01 год. 13 хв. По впливу
затримано поїзди: №6521
на 2 год. 35 хв., №70 на 34
хв., №243 на 24 хв.,
№6910 на 20 хв

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано на 00 год.
17 хв

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Під час руху поїзда №6482 Кіндряшівська – Нова
Лантратівка (ЧМЕ3 №2243) на регульованому переїзді 896
км ПК1 (без чергового працівника) при справно працюючій Поїзд № 6482 затримано
переїзній сигналізації сталося зіткнення з автомобілем
на 20 хв.
марки «Opel Vivaro», У локомотиві пошкоджено підніжку
та поручні.
Регіональна філія
Бригадиром колії виявлено на 179 км ПК9 сторонніми
«Придніпровська
особами викрадено матеріали ВБК: накладки Р-65 – 2 шт. О
залізниця», ДН09.31 перегін закрито для руху поїздів, о 10.00 відкрито. По Поїзд №6491затромано на
3 Запоріжжя, перегін впливу затримано поїзд №6491 на 43 хв.
43 хв
Запоріжжя II – ім. А.
Алімова.
Регіональна філія
Поїзд №722 Київ – Харків (HRCS2 №004) зупинився на 108
Поїзд №722 затромано на
«Південна залізниця км ПК1 через злам струмоприймача у вагоні №5. О 10.59
1 год. 47 хв. По впливу
», ДН-3 Суми,
відправлено бригаду ЕЧК-10 на місце події. О 12.11 після
затримано поїзд №6294 на
перегін Божкове –
ув’язки струмоприймача, поїзд №722.
12 хв.
Кочубеївка.
Регіональна філія
Під час руху поїзда №968 Чернівці – Сокиряни (М62
«Львівська залізниця №1260) на 143 км ПК7 сталося зіткнення з навісним
Травмованих та вини філії
», ДН-4 Іваноплугом трактора МТЗ-80, який переїжджав колію в
немає. Поїзд № 968
Франківськ, перегін невстановленому місці. В локомотиві пошкоджено привід
затримано на 15 хв.
Васкауци –
швидкостеміра та розбито буферний ліхтар
Романківці
Регіональна філія
Поїзд №32 Рига – Київ (ДС3 №018) біля зупиночної
«Південноплатформи «Ворзель» смертельно травмував стороннього Затримано поїзди: № 32 на
Західна залізниця», чоловіка
23 хв.
ДН-1 Київ, перегін

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді
1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Немішаєве – Буча.
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-1 Київ, ст.
Дарниця.
10.08.2019
Регіональна філія
18:50
«ПівденноЗахідна залізниця»,
ДН-5 Конотоп,
перегін Черемушки –
Плиски
10.08.2019
19:10
12

13

10.08.2019
20:10
14

10.08.2019
20:25
15

10.08.2019
22:51
16

11.08.2019
02:26
17

18

11.08.2019
12:21

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН1 Київ, ст. КиївПасажирський
Регіональна філія
«Львівська залізниця
», ДН-4 ІваноФранківськ, ст.
Надвірна.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, ст.
Пояски, перегін
Пояски – Олевськ.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ, ст.
Рахів.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано.

Затримок руху поїздів
немає

Поїзд №2133 (ВЛ80с №1509) зупинився на 684 км ПК7 за
показанням пристрою КТСМ «Тривога-2» у 46 рух. од., 4
вісь, ліва сторона, рівень 127/24, вагон №24258360
Поїзд №2133 затромано на
(Україна) - порожній. Оглядом ТЧМ нагрів підтверджено.
2 год. 30 хв.
Відправився о 19.04 з швидкістю 5 км/год., прибув на ст.
Плиски о 20.23. Вагон відчеплено, поїзд відправлено о
21.26
Надійшло повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
Затримок руху поїздів
евакуйовано. О 21.09 роботу вокзалів відновлено,
немає
вибухонебезпечних пристроїв не виявлено
Поїзд №605 Львів – Рахів (2ТЕ10М №2604) через
несправність локомотива запросив допоміжний. Локомотив
(2ТЕ10М №2829, ТЧМ-13 Бортейчук) надано зі ст. Ямниця,
поїзд відправлено о 22.23.
Поїзд №67 Київ – Варшава (М62 №1605, ТЧ-7 Ковель)
зупинився на ст. Пояски через несправність тепловоза, о
23.21 відправився. О 23.25 ТЧМ повідомив, що зупинився
на 224 км ПК1 перегону Пояски – Олевськ і далі слідувати
не може, необхідний допоміжний локомотив. З тепловозом
2М62у №231 (ТЧ-7 Ковель) поїзд відправився о 01.06
При відправленні, поїзд №606 Рахів – Львів (2ТЕ10М
№2829) зупинився через несправність локомотива з
вимогою допоміжного локомотива. Допомогу надано
локомотивом ЧМЕ3 №4260, ТЧМ-13 Малецький зі ст.
Надвірна. Поїзд №606 прибув на ст. Івано-Франківськ
11.08.2019, 12.21. Поїзд №4303 (ВЛ82м №053) смертельно
травмував стороннього чоловіка.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №605 затромано на
1 год. 58 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №67 затромано на 2
год. 14 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №606 затромано на
3 год. 12 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда склала 36
хв.

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Куп’янськ, ст. Есхар
12.08.2019
18.17
19

20

13.08.2019
09:55

13.08.2019
06:49
21

13.08.2019
12:40
22

13.08.2019
14:15
23

13.08.2019
14:35
24

13.08.2019
16:16
25

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, перегін
Крошня – Курне
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Головна
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Полтавка – роз’їзд 6
км
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Жовті Води-1 –
Жовті Води-2
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Одеса-Головна
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-5
Куп’янськ, перегін
Сватове – Куземівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
П’ятихатки-Стикова

Поїзд №6413 (ДР1А, №156) на 123 км ПК6 смертельно
травмував стороннього чоловіка

Отримано повідомлення щодо мінування будівлі вокзалу.
Пасажирів та працівників евакуйовано. О 10.44 роботу
вокзалу відновлено, вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено
Поїзд №1775 (ВЛ11 №468) через короткочасне (06.3806.42) відключення напруги в контактній мережі на
дільниці Інгулець – Мусіївка зупинився на підйомі на 8 км
ПК10 та запросив допоміжний локомотив. О 07.21 з ст.
Полтавка надано локомотив ВЛ8 №303
Поїздом №8601 (ДГКУ №2205, машиніст Малоок, ПЧ-11)
на 5 км ПК7 травмований (ПЧ-11 П’ятихатки), який
виконував роботи по покосу трави, не відійшов на безпечну
відстань. Повідомлено: швидка допомога, поліція. З
численними політравмами потерпілого госпіталізовано до
лікарні м. П’ятихатки
Отримано повідомлення щодо мінування високої
пасажирської платформи з.п. Одеса-Мала. Платформу
очеплено, пасажирів евакуйовано
Поїзд №3510 (2ТЕ116 №1082А/1506Б, ТЧ-3 Основа)
зупинився на 864 км ПК9 через пожежу в локомотиві.
Відправлено пожежний поїзд ст. Куп’янськ-Вузловий та
пожежний автомобіль з м. Сватове. О 16.30 пожежу
ліквідовано пожежним автомобілем.
Електровоз ДСЗ №011 (ТЧ-1 Київ) при виїзді від складу
поїзда №244 Київ – Бердянськ з другої головної колії в
напрямку
тупика
№46
відбулося
приварювання
струмоприймача до контактної мережі. О 16.50 знято
напругу на дільниці 45-51 для усунення несправності. О

Затримок поїздів немає

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Постраждалі відсутні

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди: №1775
на 1 год. 55 хв., №2526 на
2 год. 53 хв., №6452 на 1
год. 34 хв.

1-0-0 Інцидент

Травмовано працівника
УЗ. Затримок поїздів
немає

1-0-1 Аварія
травмування

Оглядом платформи
працівниками поліції
вибухових пристроїв не
виявлено, затримки
поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзди: №3510
на 3 год. 08 хв., №138 на 1
год. 01 хв.

1-0-0 Аварія
пожежа

Затримано поїзди: №244
на 1 год. 18 хв., №114 на 1
год. 05 хв., №70 на 20 хв.,
№738 на 9 хв.

1-0-0 Інцидент

17.35 напругу подано.

26

27

13.08.2019
Регіональна філія
18:15
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
ТернівкаМиколаївська
13.08.2019
Регіональна філія
17:18
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Миколаїв
14.08.2019
01:25

28

14.08.2019
18:10
29

14.08.2019
20:50
30

14.08.2019
21:13
31

32

15.08.2019
03:30

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
ЗапоріжжяКам’янське
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Карапиші.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Бровари – Бобрик.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін

Поїзд №318 Одеса - Запоріжжя (2Т10УТ №0028Б ТЧ-8)
зупинився та о 18.40 запросив допоміжний локомотив
через несправність тепловоза. О 18.58 відправлено
допоміжний локомотив 2Т10УТ №0071, прибув о 19.20.

Відправився поїзд з
допоміжним о 19.39 із
затримкою на 1 год. 24 хв

Поїзд №765 Херсон – Київ (2ТЕ10УТ №0070) під час
Поїзд №766 відправлено о
прибуття чергова по переїзду 229 км Ситник виявила
18.07 тепловозом ТЕ33АС
задимлення ведучої секції. О 17.18 тепловоз відвели від
№2024 (ТЧМ Муляр) із
состава на безпечну відстань. О 17.33 виїхав пожежний
затримкою на 1 год. 28 хв.
поїзд для ліквідації задимлення.
На пульт–табло ДСП сигналізує хибна зайнятість першої
ділянки наближення перегону Сухачівка – ЗапоріжжяКам’янськеО 04.30 після огляду електромеханіком СЦБ Затримано поїзди: №2801
виявлено на 161 км сторонніми особами розкрито три на 55 хв., №2301 на 32 хв.,
№115 на 30 хв.
колійних трансформаторних ящики та викрадено:
трансформатори ПОБС-2а – 3 шт., АВМ-15а – 1 шт.,
регульований опір 1,1ОМ – 2 шт.
Поїзд №2477 (ВЛ80 №600) зупинився через задимлення
локомотива, о 18.11 замовив пожежний автомобіль, о 18.17
Поїзд №2477затромано на
відмовився. О 18.25 повторно викликав пожежний
2 год.
автомобіль, о 19.20 задимлення локалізовано, о 19.50 ліквідовано
Надійшло повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного
вокзалів.
Пасажирів
та
працівників
Затримок руху поїздів
евакуйовано. О 21.50 роботу вокзалів відновлено,
немає
вибухових пристроїв не виявлено
Поїздом №6 Київ – Москва (ЧС4 №085) на 816 км ПК10
травмовано стороннього чоловіка. Потерпілого поїздом
доставлено до ст. Ніжин, передано в швидку медичну
допомогу. Поїзд затримано на 47 хв.
Поїзд №4402 (ВЛ8 №855) ТЧМ повідомив, що сигнальна
установка №4 сигналізує червоним, а сигнальна установка
№2 погасла. Оглядом виявлено розобладнану релейну
шафу с.у. №2.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримано поїзд №6 на 47
хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримано поїзди: №4402
на 26 хв., №8902 на 37 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Верхньодніпровськ –
Воскобійня.

