Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 16.01.2020 по 23.01.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
8
1
6
Не з вини:
2
0
2
ВСЬОГО:
10
1
8
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
2
1
3
ВСЬОГО:
3
1
3
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0

Залізничний транспорт
Кількість транспортних подій

Загинуло

Катастрофи
Аварії:
16
7
- наїзди на сторонніх осіб
12
7
- пожежі
0
0
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
4
0
вантажу та ін.
Інциденти
5
0
ВСЬОГО:
21
7
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
8
0
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
1
0
Інше
1
0
ВСЬОГО:
10
0

Травмовано

5
5
0
0
0
5
Травмовано
0
0
0
0

0№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня причина
пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Автомобільний транспорт
1

2

На перехресті
вулиць Живова та
Шептицького,
у м. Тернополі
16.01.2020 На перехресті вул.
22:43
Гніденська та вул.
Потебні,
в м. Луцьку,
Волинської області
17.01.2020
У с. Талалаївка
20:10
Чернігівська області
12.01.2020
19:45

3

4

17.01.2020
На перехресті
17:30
вулиць Перекопська
та Петропавлівська,
у м. Суми
17.01.2020
13:20

5

20.01.2020
23:00
6

На 50 км + 30 м
автодороги Н-25
«Городище-РівнеСтарокостянтинів»
Рівненської області
На вул.
Грушевського,
м. Кам’янецьПодільський,
Хмельницької
області

Водій автобуса Неоплан, здійснюючи перевезення 40
пасажирів за міжнародним маршрутом «Чернівці – Лодзь»,
не надав переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Опель
Водій легкового автомобіля марки Форд-Фієста не надав
переваги в русі та допустив зіткнення з автобусом марки
БОГДАН-А09202, водій якого здійснював перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 11
Водій автобуса ПАЗ-4234, здійснюючи перевезення 1
пасажира за приміським маршрутом «Талалаївка –
Лосинівка», допустив наїзд на велосипедиста, який раптово
виїхав на проїжджу частину дороги. Велосипедист
перебував в стані алкогольного спяніння
Водій автобуса РУТА-20, здійснюючи перевезення 19
пасажирів за міським маршрутом № 15 «СНАУ-Коледж
СНАУ», перед початком руху на регульованому перехресті
не впевнився в безпеці та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Фіат-Добло
Водій вантажного автомобіляь МАН-TGX18.400, виїхав на
понтонний міст, пошкодив його та створив перешкоду в русі

Пасажир легкового
автомобіля ФОРОД
ФІЕСТА отримав
тілесні ушкодження.

1-0-1 Не з вини

Велосипедист отримав
травму та був
доставлений до лікарні

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій автобуса Фольксваген, не впорався з керуванням,
Водій автобуса отримав
допустив зіткнення з деревом. Автобус знаходився на на
тілесні ушкодження
маршруті та без пасажирів.

1-0-1 З вини

21.01.2020
14:40

На проспекті Лесі
Українки
у м. Кременчуку,
Полтавської області

23.01.2020
03:17

На вул. Г. Дніпра
у м. Києві

7

8

23.01.2020
03:44
9

22.01.2020
18:47
10

23.01.2020
17:25

На 274 км а/д М-06
«Київ – Чоп»,
Рівненської області
На вул.Бульвар
Машинобудівників
у м. Краматорську,
Донецької області
На вул. Ударників у
м. Дніпрі

11

Водій автобуса Мерседес-Бенц-413 СДІ, здійснюючи
перевезення 6 пасажирів за міським маршрутом № 15,
допустив наїзд на пішохода, який переходив проїжджу
частину дороги по пішохідному переходу

Пішохід отримав
травму

1-0-1 З вини

Невідомими особами було здійснено підпал автобуса
Мерседес-Бенц-311CDI, що належить Лисенку Олександру
Анатолійовичу (м. Київ), не ліцензіат, який знаходився на
нічному відстої біля місця проживання власника.

Постраждалі відсутні

1-0-0 Загоряння
НЕ ЛІЦЕНЗІАТ

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід від отриманих
травм померла на місці
події

1-1-0 З вини

4 пішоходи отримали
травми

1-0-4 З вини

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2101 не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з трамваєм Татра-Т-3, водій якого
здійснював перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом
№8

1 пасажир легкового
автомобіля отримав
травму

1-0-1 Не з вини

Водій легкового автомобіля Рено-Логан недотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення з
тролейбусом Богдан-Т-90-110, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 50

Водій легкового
загинув на місіці
пригоди, а його
пасажир та пішохід
отримали травми

1-1-2 Не з вини

Водій тролейбуса ЛАЗ-Е183Д1, здійснюючи перевезення 30
пасажирів, по маршруту № 1-А не вибрав безпечної

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій вантажного автомобіля ВОЛЬВО-FH, не стежив за
дорожньою обстановкою, не вибрав безпечної швидкості
руху, в результаті чого допустив наїзд на перешкоду
(металевий відбійник) та пошкодив інформаційно вказівний
дорожній знак 5.70.
Водій автобуса МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, здійснюючи перевезення
пасажирів за внутрішньообласним маршрутом «Слов’янськ Добропілля», при виїзді з території міського вокзалу, скоїв
наїзд на пішохода, яка переходила проїзну частину дороги
поза межами пішохідного переходу
Водій автобуса МЕРСЕДЕС-БЕНЦ не впорався з керуванням
та скоїв зіткнення з трамваєм, після чого здійснив наїзд на
пішоходів, які перебували на зупинці громадського
транспорту. Водій автобуса не здійснював перевезення
пасажирів
Міський електричний транспорт

1

17.01.2020
14:30

На вулиці
Плеханівської
у м. Харкові

22.01.2020
07:00

На бульварі Перова
у м. Києві

2

3

22.01.2020
12:25

На вул.
Привокзальній

у м. Житомирі

дистанції здійснив попутне зіткнення з вантажним
автомобілем Фольксваген LT-35, який стояв попереду
пропускаючи пішоходів, після чого автомобіль Фольксваген
LT-35 здійснив зіткнення з легковим автомобілем Пежо
Залізничний транспорт

16.01.2020
10:27
1

16.01.2020
08:15
2

16.01.2020
15:24
3

17.01.2020
01:12
4

17.01.2020
20.52

5

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми, перегін Суми
– Торопилівка
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава, ст.
Гребінка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Таврійськ
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Чуднів-Волинський
– Печанівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Челюскін –
Новокарлівка

Поїзд №3809 (2ТЕ116 №767/1509 ТЧ-3 Основа, ТЧ-8
Смородине) на 51 км ПК1 смертельно травмував сторонню
Поїзд №3809 затримано
жінку
на 1 год. 40 хв.
На під’їзній колії (знаходиться на балансі власника), під час
підтягування 8-ми вагонів електричною лебідкою марки ТП8Б, допущено сходження порожнього хвостового вагона –
другим візком за напрямком руху

Затримок поїздів немає

Поїзд №6522 Пришиб – Запоріжжя-2 (ЕР1 №176 РПЧ-3
Запоріжжя) на вхідній стрілці №8 смертельно травмував
Поїзд №6522 затримано
стороннього чоловіка
на 10 хв.
Поїзд №1619 (ВЛ80 № 125) зупинився на 75 км через
Поїзд № 1619
несправність локомотива з вимогою допоміжного. затримано на 03 год. 33
Допоміжний локомотив (ВЛ80 №135) відправлено о 02.05 зі
хв. По впливу
ст. Чуднів-Волинський від поїзда №1601. О 02.50 поїзд
затримано поїзди:
відправився з перегону, о 03.10 прибув на ст. Чуднів№3152 на 50 хв.,
Волинський. Відправився поїзд №1619 після відчеплення №1615 на 37 хв., №3 на
електровоза ВЛ80 №125 о 04.38
19 хв.
Поїзд №1901 (ТЕ33АС №2023 ТЧ-3 Мелітополь, ТЧ-4 Після закриття люка та
Пологи, станція формування – Пологи, станція призначення
складання акту,
– Миколаїв-Вантажний) зупинився на 275 км ПК6 через
відправився поїзд
спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ зауважень не виявлено, о
№1901 о 22.56 із
20.55 поїзд відправився. О 21.25 машиніст поїзда №115 затримкою на 1 год. 20
повідомив, що починаючи з 275 км ПК8 в напрямку ст.
хв. Кількість втрати
Новокарлівка протягом одного кілометру на колії виявлено
вантажу буде
вантаж (шрот). О 21.36 поїзд №1901 зупинено на ст.
встановлено після
Оріхівська для огляду. Під час огляду у 20 з голови поїзда комерційного огляду на
вагоні-хопері №95924940 (Україна, побудований 2019,
ст. Запоріжжя-

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварийна
ситуація

17.01.2020
23.55
6

17.01.2020
23.45
7

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Маріуполь
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, перегін
Синельникове-1 –
Зайцеве

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський
18.01.2020
Регіональна філія
16.23
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Кульбакіне
18.01.2020
06.30

8

9

18.01.2020
17.23
10

18.01.2020
19.35
11

12

18.01.2020
21.21

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. ХарківПасажирський
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль, ст.
Тернопіль
Регіональна філія
«Південно-Західна

вантаж – шрот, АК – 405, код ООН – 1386, ст. відправлення
Пологи, ст. призначення Миколаїв-Вантажний) виявлено
відкритий люк та висипання вантажу. 2
На колії №13 парку відстою сталося загорання
пасажирського вагона №048-25212 (неробочого парку під
виключення, приписки ПКВЧД-2 Маріуполь). В 00.15
пожежу ліквідовано двома пожежними автомобілями ДСНС.
На пульту ЧДК ДСП ст. Зайцеве сигналізує індикація
несправності сигнальних установок №6, №8, №9 та №11.
Поїзду №78 с.у. №8 сигналізує – червоним, с.у. №6 –
погасла. Поїзду №2101 с.у. №11 сигналізує – червоним, с.у.
№9 – погасла. Причина: сторонніми особами разобладнано
релейні шафи сигнальних установок №6 та №9.

По впливу затримано
поїзд №3188 на 50 хв

1-0-0 Інше.
Пожежа

Затримано поїзди:
№2338 на 30 хв., №78
на 24 хв., №3102 на 24
хв., №100 на 23 хв.,
№4806 на 19 хв., №81
на 13 хв., №2101 на 08
хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

Одиночний локомотив ЧС4 №186 під час заїзду на колію
№29 в районі стрілочного переводу №92 (горловина
Потерпілого забрано
приміського парку) травмував стороннього чоловіка.
працівниками поліції
Потерпілого забрано працівниками поліції.
Затримки поїздів немає.
Машиніст поїзда №765 (ТЕП70 №156) застосував екстрене
гальмування для запобігання наїзду на сторонній предмет
(дерев’яна шпала), що був покладений невідомими особами
та знаходився на правій нитці колії за напрямком руху.
Наїзду запобігти не вдалося, пошкоджень рухомого складу
немає..
Поїздом №7670 (ЕР2Р №7073) на 3 км ПК2 смертельно
травмовано стороннього чоловіка. Затримка поїзда складає
більше 1 год.

1-0-1 Аварія
травмування

Затримка поїзда склала
4 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

По впливу затримано
поїзди: №6919 на 34
хв., №6554 на 4 хв

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Поїзд №6276 Борщів – Тернопіль (ДР1А №180) на колії №4
травмував сторонню жінку. Потерпілу каретою швидкої
допомоги доставлено в Тернопільську лікарню.

Затримок поїздів немає

1-0-1 Аварія
травмування

Поїзд №122 Рівне – Київ – Миколаїв (ЧС8 №014) на 891 км
ПК3 травмував стороннього чоловіка.

Затримка поїзда склала
18 хв

1-0-1 Аварія
травмування

18.01.2020
21.10
13

залізниця», ДН-1
Київ, ст. Васильків-1
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін КиївДніпровський –
колійний пост 17 км.

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін
Лозова – колійний
пост 939 км
19.01.2020
Регіональна філія
19.27
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Брівки – Попільня.
19.01.2020
Регіональна філія
20.04
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Корнин – Фастів.
21.01.2020
Регіональна філія
05:35
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Бородянка – Спартак
19.01.2020
06.14

14

15

16

17

21.01.2020
04:54
18

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
П’ятихатки-Стикова

Поїзд №1903 (ВЛ80 №411) зупинився на 18 км ПК1 через
спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ – зауважень не виявлено,
відправився о 21.27. О 21.38-21.59 зупинився на 11 км ПК10
та о 22.05-22.16 на 10 км ПК5 перегону Почайна –
Борщагівка – повторне спрацювання гальм, зауважень не
виявлено. О 23.05 поїзд №1903 прибув на ст. КиївВолинський
для
огляду
працівниками
вагонного
господарства.
Поїзд №6277 Лозова – Дніпро (ЕПЛ2Т №013) на 937 км ПК2
смертельно травмував сторонню жінку

Поїздом №1904 (ВЛ80к №077) на 967 км смертельно
травмовано стороннього чоловіка

Поїздом №7040 Житомир – Фастів (ЕР9м №630) на 4км
ПК10 травмовано стороннього чоловіка. Потерпілого
госпіталізовано
Поїзд №7663 Борщагівка – Тетерів (ЕД9м № 060) зупинився
на 65 км ПК1 через заклинювання колісних пар у вагоні
№06010. Поїзд о 06.43 повернуто та залишено на ст.
Бородянка
Поїзд №115 Бердянськ – Київ (ЧС4 №142) троє пасажирів у
стані алкогольного сп’яніння вийшли на колію та не давали
відправитись поїзду

Затримка поїзда
складає більше 4 год.
По впливу затримано
поїзди: №7349 на 59
хв., №1931 на 33 хв

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда склала
46 хв.

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Затримка поїзда №1904
склала 12 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримка поїзда №7040
склала 14 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

По обороту поїзд
№7004 Тетерів –
Святошин відмінено.
По впливу затримано
поїзди: №7665 на 30
хв., №705 на 3 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд затримано на 22
хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

22.01.2020
18.49
19

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Ярмолинці.

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
Лавочне – Бескид,
друга колія.
22.01.2020
Регіональна філія
20.08
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Помічна.
22.01.2020
19.15

20

21

22.01.2020
23.40
22

23.01.2020
03.35
23

23.01.2020
06.34
24

25

23.01.2020
12.00

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, перегін Нова
Баварія – роз’їзд 10
км.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Енергодар – Роз’їзд
20 км.
Регіональна філія
«Південно-Західна

Під час виконання маневрової роботи локомотивом вперед
(ТГМ24 №2772) на під’їзній колії № 25 (колія та локомотив
на балансі колієвласника) сталося сходження всіма
колісними парами локомотива та першого візка першого за
напрямком
руху
завантаженого
вагона-зерновоза
№58514720.
Поїзд №829 Львів – Ужгород (ЕР2Т №7246) на 1631 км ПК3
травмував сторонню жінку. Потерпілу госпіталізовано.

Поїзд №6604 Подільск – Помічна (ВЛ40У №1414) під час
прибуття на 1 колію Кіровського парку біля світлофора М38
на стрілочному переводі №48 при швидкості 36 км/год.
стався наїзд на велосипед, який у невстановленому місці
переносив через рейки невідомий чоловік. На сигнали
локомотива не реагував та, побачивши поїзд, кинув
велосипед і зник з місця події. Електровоз не пошкоджено.
Поїзд №63 Харків – Київ (ВЛ82М №038) зупинився на 21 км
ПК3 через саморозчеплення автозчепів між 13 і 14 вагонами
№04315222 та №04315958. Локомотивною бригадою
усунено западання замка автозчепу.
Отримано повідомлення щодо мінування Центрального та
Південного вокзалів. Пасажирів та працівників евакуйовано.
О 05.57 роботу вокзалів відновлено, вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено.
Поїзд №6801 Енергодар – Запоріжжя I (ТЕП70 №162, ТЧМ-3
Бородін) на 22 км ПК4 смертельно травмував сторонню
жінку. Особа та обставини з’ясовуються.

На регульованому переїзді без чергового 15 км ПК3, при
справно працюючій переїзній сигналізації, сталося зіткнення

Затримок поїздів немає

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Затримка поїзда №829
склала 1 год. 13 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Затримки поїзда немає.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда склала
34 хв. По впливу
затримано поїзди:
№7649 на 38 хв.,
№7677 на 23 хв.

1-0-0 Інцидент

Затримок поїздів немає

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримка поїзда №6801
склала 26 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Затримок поїздів немає

1-0-0 ДТП на
залізничному

23.01.2020
09.35

26

23.01.2020
16.38
27

23.01.2020
19.54
28

23.01.2020
22.00
29

23.01.2020
22.32
30

залізниця», ДН-5
Конотоп, перегін
Низківка –
Корюківка.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Козятин.

поїзда №4833 (ЧМЕ3 №1110 ТЧ-12, 2/8 вагонів, 380 т) з
автомобілем «Honda»

З повідомлення ШЧГ-3 під час виконання земляних робіт по
копці траншеї для прокладання кабелю СЦБ до об'єднаного
поста ЕЦ на території вокзалу ст. Козятин (вул.
Привокзальна, №12), на відстані 150 м від будівлі вокзалу та
14 м від крайньої рейки колії №3 Жмеринського парку
Затримок поїздів немає
виявлено сторонній предмет схожий на снаряд часів ВВВ.
Земляні роботи припинено. Безпеці руху поїздів не загрожує.
Після приїзду оперативно-підривної групи м. Вінниця та
огляду стороннього предмету, встановлено, що це снаряд та
вивезено його о 14.10
Регіональна філія
Поїзд №1603 (ВЛ80 №1160, ТЧМ-1 Сомар) зупинився на 118
Поїзд №1603 затримано
«Південно-Західна км ПК9 через спрацювання захисту в локомотиві. О 17.37
на 2 год. 50 хв. По
залізниця», ДН-2
поїзд самостійно осаджено на першу головну колію ст.
впливу затримано
Козятин, перегін
Полонне. Машиніст запросив допоміжний локомотив. О
поїзди: №1919 на 35
Полонне – Хролин. 17.50 зі ст. Шепетівка прибув допоміжний ВЛ80 №1321.
хв., №885 на 19 хв.,
Відправився поїзд №1603 з допоміжним о 19.22 із
№122 на 8 хв.
затримкою.
Регіональна філія
Поїзд №2286 (ВЛ80с №2390) зупинився на 10 км ПК4 через
«Одеська залізниця», спрацювання гальм. Оглядом складу поїзда ТЧМ виявив, що
Поїзд №2286 затримано
ДН-3 Знам’янка,
у 20 з голови поїзда вагоні №65288847 сторонніми особами
на 50 хв.
перегін рзд. 5 км –
за допомогою мотузки перекрито кінцевий кран. О 20.44
об.п. 309 км.
поїзд №2286 відправився із затримкою.
Регіональна філія
Поїзд №6017 Слов’янськ – Фенольна (ЕР2Т №7142) на 1058
«Донецька
км ПК6 смертельно травмував стороннього чоловіка.
Затримка поїзда
залізниця», ДН-2
№6017склала 1 год.
Лиман, ст.
Дружківка.
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП ст. Орловщина перегін сигналізує
«Придніпровська
хибну зайнятість. На пульт-табло ДСП ст. Мінеральна 2
По впливу затримано
залізниця», ДН-1
ділянка наближення, сигнальна установка №2/7, переїзд 141
поїзди: №3706 на 34
Дніпро, перегін
км +533 м та переїзд 138 км +163 м сигналізують хибну
хв., №3702 на 24 хв.,
Орловщина –
зайнятість. О 22.33 надано наказ ДНЦ на прослідування
№3102 на 22 хв.
Мінеральна.
переїздів з обмеженням швидкості руху поїздів до 25 км/год.
Оглядом працівників ШЧ виявлено, що сторонніми особами

переїзді

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання
в діяльність

31

разобладнано релейну шафу у вхідного сигналу «Ч» ст.
Мінеральна. 24.01.2020 з 02.00 та до закінчення робіт надано
«вікно» по відновленню релейної шафи.
22.01.2020
Регіональна філія
Під час виконання маневрових робіт, з перестановки групи із
18.49
«Одеська залізниця», 24 порожніх вагонів з під’їзної колії №56 на колію №7
ДН-1 Одеса, ст.
Станційного парку, локомотивом (ЧМЕ3 №4016 ТЧ-1 ОдесаОдеса-Порт.
Сортувальна,) вперед, в кривій ділянці на під’їзній колії №2,
одеської філії ДП «АМПУ» (колія на балансі колієвласника)
сталося сходження 2 вагонів: 3 з голови поїзда вагона
(Україна) 2 колісними парами, 2 за напрямком руху візка та
4 вагона (Україна) всіма колісними парами.

Затримки поїзда немає.

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

