Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 23.10.2020 по 30.10.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
3
1
3
Не з вини:
6
1
7
ВСЬОГО:
9
2
10
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
1
0
0
Не з вини:
4
0
2
ВСЬОГО:
5
0
2
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
0
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
Аварії:
- наїзди на
сторонніх осіб
- пожежі
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
- загоряння
ВСЬОГО:

0
9

0
4

0
4

8

4

4

0

0

0

1

0

0

0
6
0
0
15
4
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку

0
0
4

Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (аварійна
ситуація)
ВСЬОГО:
Дата і час
скоєння
подій

1

2

23.10.2020
08:44

23.10.2020
12:18

Місце скоєння
подій

На вул.
Чорнобильській,
у м. Києві
На вул. Полтавський
Шлях,
у м. Харкові

На вулиці
В. Чорновола,
у м. Рівне

Кількість подій

Загинуло

Травмовано

7

0

1

1

0

0

0

0

0

8

0

1

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля TOYOTA-RAV4 не надав
переваги у русі, під час здійснення маневру лівого
повороту, автобусу АТАМАН-А092Н6, водій якого
здійснював перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 401
Водій легкового автомобіля РЕНО-Сандеро, внаслідок
порушення правил проїзду перехресть, не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з автобусом БАЗ-А079.23, водій
якого здійснював перевезення 8 пасажирів за міжміським
внутрішньообласним маршрутом «Валки (АС) – Харків
(АС-2)»

3

24.10.2020
15:35

Водій легкового автомобіля GELLY-CK не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з автобусом БОГДАН-А09201, водій якого
здійснював перевезення 10 пасажирів за приміським
маршрутом «Рівне – Здолбунів», після зіткнення автобус
допустив зіткнення з легковим автомобілем CITROENPICASSO

4

На перехресті
24.10.2020 вулиць В. Чорновола
15:25
та Драгоманова,
у м. Рівне

Водій легкового автомобіля SIAT-CORDOBA не
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху,
допустив зіткнення з автобусом Стрій-Авто-А07562, водій
якого рухався без пасажирів, не за маршрутом, до місця

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля GELLY-CK
від отриманих травм
загинув на місці
пригоди, ще 3 пасажири
легкового автомобіля
GELLY та 4 пасажири
автобуса отримали
травми

1-1-7 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

5

25.10.2020
12:40

6

27.10.2020
00:01

7

27.10.2020
16:00

8

28.10.2020
18:45

9

29.10.2020
07:05

1

21.10.2020
08:55

2

23.10.2020
10:25

стоянки транспортного засобу
На вул. Покровській, Водій легкового автомобіля KIA-Cerato недотримався
у м. Житомир
безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з
автобусом Рута, водій якого здійснював перевезення 8
пасажирів за маршрутом «Житомир – Щеніїв» та з
автобусом Volvo, водій якого здійснив зупинку з метою
посадки/висадки пасажирів на зупинці загального
користування, рухаючись за міським маршрутом № 110 «с.
Сонячне – Обласна дитяча лікарня»
На вул. Центральній Водій легкового автомобіля ВАЗ-210930, внаслідок
у смт. Вільшани
керування в нетверезому стані, скоїв виїзд на смугу
Дергачівський р-н, зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом І-ВАН
Харківська обл.
A07A-30, водій якого здійснював регулярні перевезення 2
пасажирів за приміським маршрутом № 1152 «Харків (АС
«Холодна Гора») – Вільшани».
По просп.
Водій автобуса РУТА-20, рухаючись заднім ходом без
Московському,
пасажирів та здійснюючи перевезення пасажирів за
у м. Харків
міським маршрутом № 18-е «ст.м. «Палац Спорту» – 28-й
мікрорайон (коло тролейбуса)», порушив правила
маневрування, допустив наїзд на легковий автомобіль
МІЦУБІСІ-Лансер, який був припаркований
На Столичному шосе Водій автобуса МАЗ-103076, здійснюючи перевезення 12
(ст.м. «Видубичі»), пасажирів за міським маршрутом №43-К, не впорався з
у м. Києві
керуванням та допустив наїзд на МАФ і 3 пішоходів
На перехресті
Водій автобуса РУТА-23, рухаючись без пасажирів за
Бучанського шосе
міським маршрутом № 381 м. Буча - м. Київ, під час
та вулиці Вокзальна,
здійснення маневру правого повороту, допустив наїзд на
у м. Буча,
пішохода
Київської обл.
Міський електричний транспорт
На
Велосипедист, який рухався по тротуару, змінив напрямок
вул.Грушевського, руху та зіткнувся з тролейбусом ЗиУ-682В
у м.Черкаси
Водій тролейбуса ЗиУ-9, здійснюючи перевезення
На перехресті вул.
пасажирів за міським маршрутом №10 «вул. Чехова Некрасова –
Вишенька», допустив наїзд на пішохода, який в стані
Брацлавська,
алкогольного сп’яніння вийшов на регульований
у м. Вінниці
пішохідний перехід на червоний сигнал світлофора

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні.

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1 пішохід загинув та 2
отримали травми

1-1-2 З вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 З вини

Велосипедист отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав травми

1-0-1 Не з вини

3

22.10.2020
11:10

4

27.10.2020
07:00

5

28.10.2020
13:10

22.10.2020
15:45

1

23.10.2020
00:30
2

3

22.10.2020
15:45

Водій вантажного автомобіля ЗиЛ-ММЗ-554М не
дотримався безпечної дистанції та швидкості руху,
На вул.
допустив наїзд на легковий автомобіль CHEVROLET-Aveo,
Білопільський шлях, який стояв на червоний сигнал світлофора, після чого
Постраждалі відсутні
у м. Суми
легковий автомобіль вдарився в тролейбус ЗиУ-9, водій
якого здійснював перевезення 10 пасажирів за регулярним
міським маршрутом № 1 «Теплічний-РТІ».
Водій легкового автомобіля КІА-Черато недотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив попутне
На просп. Перемоги
зіткнення з тролейбусом ЗиУ-682Г-016.02, водій якого
Постраждалі відсутні
у м. Харкові
рухався без пасажирів за міським маршрутом № 40 «РК
«просп. Перемоги» – РК «Парк ім. Горького»
Водій
тролейбуса
ЗиУ-682Г-016.02,
здійснюючи
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 17 «РК
На вул. Сумській,
«вул. Рудика» – ст.м. «Наукова» та об’їжджаючи інше
Постраждалі відсутні
у м. Харкові
місце скоєння ДТП, за участю двох легкових автомобілів,
не врахував дорожню обстановку та скоїв наїзд на
перешкоду – білборд (рекламний щит)
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Поїзд №2274 (2Т10М №2377 ТЧ8 Миколаїв) зупинився за
Постраждалі відсутні.
«Одеська залізниця», показанням пристрою КТСМ «Тривога 1» у 1 рух. од., 5 Поїзд №2274 затримано
ДН-4 Херсон ст.
вісь, ліва сторона, локомотив. Виміром температур
на 1 год. 12 хв. По
Явкине
встановлено
нагрів
букси,
заявлено
відчеплення
впливу затримано
локомотива. Локомотив відчеплено. О 16.22 зі ст. поїзди: №9509 на 1 год.
Горожани надано локомотив 2Т10УТ №0031
36 хв, №6313 на 1 год. 34
хв., №2276 на 1 год. 12
хв., №2278 на 1 год. 12
хв., №1910 на 1 год. 18
хв.
Регіональна філія
О 00.30 черговій по вокзалу ст. Луцьк працівник ДСНС
«Львівська
повідомив про ураження струмом підлітка, віком 15 років,
Постраждала стороння
залізниця», ДН-3
на колії №4 де знаходяться порожні криті вагони на відстої.
особа
Рівне, ст. Луцьк
В 00.50 потерпілий доставлений в міську дитячу лікарню м.
Луцьк
Регіональна філія
Поїзд №9501 (ВЛ80к №142) зупинився за показанням
«Південно-Західна пристрою АСДК-Б «Тривога 1, Б» у 60 рух. од., 4 вісь, Поїзд №9501 затримано
залізниця», ДН-2
права сторона, вагон №56032360 (Україна). Огляд
на 2 год. 17 хв.
Козятин,
працівника ВЧД – технічний нагрів, відправився о 21.46. О

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 Інцидент

1-0-1
Втручання в
діяльність

1-0-0 Інцидент

ст. Печанівка

24.10.2020
07:13
4

24.10.2020
12:42

5

24.10.2020
13:22
6

24.10.2020
20:49
7

24.10.2020
22:24
8

23.15 зупинився на ст. Судилків за показанням «Тривога 1»
вагон той самий – технічний нагрів, відправився о 23.41. О
23.55 зупинився на ст. Шепетівка за показанням пристрою
АСДК-Б «Тривога 1» вагон той самий – підвищений нагрів
Регіональна філія
Поїзд №72 Запоріжжя – Київ (ЧС4 №046 ТЧ-1 Київ)
«Південно-Західна застосував екстрене гальмування на 4 км ПК2 в прямій
По впливу затримано
залізниця», ДН-1
ділянці колії смертельно травмував стороннього чоловіка, поїзди: №10 на 1 год. 10
Київ, одноколійний який переходив через залізничну колію, на звукові сигнали
хв., №765 на 29 хв.,
перегін Петро
підвищеної гучності не реагував.. Відправився поїзд №72 о №731 на 25 хв., №12 на
Кривоніс – Київ07.38 із загальною затримкою на 42 хв. (надійшов зі ст.
15 хв.
Деміївський
Миронівка +18 хв.)
Регіональна філія
Поїзд №750 Івано-Франківськ – Київ (ЧС8 №3 ТЧ-1 Київ) Відправився поїзд №750
«Львівська
прослідував ст. Красне о 12.06 (+8 хв.), зупинився на 71 км
з іншим електровозом
залізниця», ДН-3
ПК10 даного перегону через спрацювання пристрою
ВЛ80т №710 ТЧ-3
Рівне, перегін
АСДК-Б «Тривога 1» (tбукс.+58ºС, tст.+22ºС), електровоз, 3
Козятин (ТЧМ-14
Радивилів – Рудня- колісна пара, права сторона. Після огляду відправився о
Кондратюк) о 13.49 із
Почаївська
12.44, ТЧМ заявив про необхідність заміни електровоза по затримкою на 1 год. 09
ст. Рудня-Почаївська. По прибуттю електровоз ЧС8 №3
хв., прослідував ст.
відчеплено, залишено для проведення розслідування щодо
Здолбунів о 14.40 (+ 1
встановлення причини нагріву буксового вузла
год. 16 хв.).
Регіональна філія
Поїзд №9513 (ВЛ80к №88 ТЧ-6 Кременчук) зупинився на
Відправився поїзд
«Південна
269 км ПК9 через несправність електровоза. Відправився о
№9513 о 16.08 із
залізниця», ДН-4
14.16, прибув на ст. Бурти о 14.39, затримка склала 1 год. загальною затримкою на
Полтава, перегін
10 хв. (недотримання нормативного графіка руху +16 хв.). 2 год. 39 хв. По впливу
Крюків-на-Дніпрі – Електровоз ВЛ80к №88 відчеплено, надано інший ВЛ80т затримано поїзд №1905
Бурти
№1424 ТЧ-7 Знам’янка (ТЧМ-7 Удовиченко)
на 56 хв.
Регіональна філія
Поїзд №4836 (ЧМЕ3 №4505 ТЧ-1 Одеса-Сортувальна) при
«Одеська залізниця», швидкості руху 52 км/год на 1310 км ПК8 застосував
Травмовано сторонню
ДН-1 Одеса, перегін екстрене гальмування для попередження наїзду на
особу. Затримано поїзди:
Одеса-Застава ІІ –
стороннього чоловіка, який раптово вибіг на залізничну
№4836 на 31 хв., №54 на
Колійний пост 1310 колію з правого боку за напрямком руху локомотива.
16 хв
км.
Через незначну відстань наїзд не попереджено, чоловіка
травмовано
Регіональна філія
Поїзд №43 Київ – Івано-Франківськ (ЧС4 №46 ТЧ-1 Київ) Смертельно травмовано
«Південно-Західна на 336 км застосував екстрене гальмування для
сторонню особу.
залізниця», ДН-4
попередження наїзду на стороннього чоловіка, який Затримано поїзди: №43
Коростень, ст.
раптово вибіг на залізничну колію. Наїзд не попереджено, на 2 год. 48 хв., №18 на
Новоградчоловіка смертельно травмовано
15 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Волинський
25.10.2020
07:57
9

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

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївВолинський
25.10.2020
Регіональна філія
15:41
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Запоріжжя-І –
Запоріжжя-Вантажне
25.10.2020
Регіональна філія
19:55
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Переїзна –
Лоскутівка
25.10.2020
Регіональна філія
22:15
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Приворот –
Девладове
25.10.2020
13:15

10

11

12

13

14

26.10.202
18:25

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

Поїзд №2523 (ВЛ8 №1016, 3934 т) на 1158км ПК4
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
на стороннього чоловіка, який перебігав залізничну колію в
невстановленому місці, але спіткнувся та впав. Смертельно
травмовано чоловіка віком 60-70 років. Через зупинку на
несприятливому профілі колії надано вимогу на
допоміжний локомотив. О 08.53 зі ст. Бурчацьк надано
допоміжний локомотив ВЛ11М №53
Згідно з повідомлення машиніста мотовоза ПТМ №15,
(ЦМКР) на стрілочному переводі №41 виявлено
стороннього чоловіка віком 50 років, з травматичною
ампутацією
кісті
лівої
руки.
Постраждалого
госпіталізовано каретою швидкої допомоги
Поїзд №732 Запоріжжя – Київ (HRCS2 №10, УЗШКМ) на
1102 км ПК2 застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на сторонній предмет (частина
пластикової коробки), з наїздом
На регульованому переїзді 955 км ПК7 легковий
автомобіль Volkswagen Caddy виїхав на колію з настилу та
перекрив рух по парній та непарній колії. Постраждалих
немає. О 21.07 працівниками ДСНС автомобіль було
прибрано на узбіччя
Поїзд №9508 (ВЛ8 №1635) зупинився на 71 км ПК7 через
зникнення напруги в контактній мережі. Причина: на 69 км
ПК5 між опорами 43-45 виявлено спроба крадіжки
(відрізано відхідний дріт). Усунено о 03.26

Поїзд №3001 (2ТЕ116 №1471 ТЧ-3) на регульованому
переїзді з черговим працівником 38 км сталося зіткнення з
легковим автомобілем RENAULT

Смертельно травмовано
сторонню особу. Поїзд
№2523 о 10.14 із
затримкою на 2 год. 17
хв. По впливу затримано
поїзди: №2699 на 25 хв.,
№6507 на 16 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Травмовано сторонню
особу

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд затримано на 2 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

По впливу затримано
поїзди: №20 на 1 год. 04
хв., №6447 на 1 год. 23
хв., №9524 на 57 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Затримано поїзди:
№9508 на 6 год. 10 хв.,
№2166 на 4 год. 14 хв.,
№2164 на 4 год. 02 хв.,
№8202 на 3 год. 20 хв.,
№3303 на 3 год. 54 хв.,
№3501 на 3 год., №2443
на 2 год. 40 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Постраждалі відсутні

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

27.10.2020
08:00
15

27.10.2020
10:35
16

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Васильків-1 –
Боярка, зупиночна
платформа
«Тарасівка»
27.10.2020
Регіональна філія
20:45
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т.
Шевченка, перегін
Білозір’я – Колійний
пост 900 км.
28.10.2020
Регіональна філія
02:57
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, перегін
Кривий Ріг – Кривий
Ріг-Західний.
27.10.2020
20:15

17

18

19

Енергодар – Роз’їзд
20 км
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, перегін
Почайна –
Борщагівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. Дарниця.

Поїзд №7313 Дарниця – Почайна – Дарниця (Р9м №604
Затримка поїзда №7313
РПЧ-8) при швидкості руху 50 км/год на 7 км ПК2 в прямій
склала 37 хв. По впливу
ділянці колії застосував екстрене гальмування для
затримано поїзди: №7315
попередження наїзду на стороннього чоловіка, який
на 20 хв., №1173 на 15
переходив через залізничну колію, на сигнали підвищеної
хв., №2573 на 15 хв.
гучності не реагував, з наїздом
Поїзд №826 Київ – Бориспіль-Аеропорт (PESA620M №006)
при швидкості руху 70 км/год на 1 км ПК7 в прямій ділянці
колії застосував екстрене гальмування для попередження
Затримка поїзда №826
наїзду на сторонню жінку, віком близько 50 років, яка
склала 41 хв.
переходила через залізничну колію, на сигнали підвищеної
гучності не реагувала, з наїздом. Травмовану жінку
госпіталізовано машиною швидкої допомоги в лікарню
З повідомлення машиніста поїзда №2234 (ВЛ80т №1454)
сторонній чоловік кинув каміння в лобове скло
електровоза, у результаті чого пробито лобове скло та
пошкоджено руку помічнику машиніста Нечесі
Затримки поїзда немає

Поїзд №810 ім. Т. Шевченка – Черкаси (ДПКр3 №001) на
902 км ПК3 зупиночна платформа «Степанки» допустив
наїзд на сторонні предмети (каміння невеликого розміру)
накладені на залізничну колію та сторонніми особами
розбито в другому вагоні два вікна з правого боку за
напрямком руху поїзда
Поїзд №2109 (ВЛ11 №134 ТЧ-2 Кривий Ріг, ТЧМ-2
Федоренко, 4965 т, 236 вісей) зупинився через
спрацювання гальма. О 03.17 по доповіді машиніста поїзда
№4582 (ВЛ11 №015) на 106 – 107 км в поїзді №2109
сталося сходження 15 хвостових вагонів, з порушенням
габариту по парній і непарній коліях. 29.10.2020 о 08.17
вагон №547552738 встановлено на рейки, вагон №52810413
о 10.05 відведено на обочину, колію звільнено від рухомого
складу. О 10.05 всі вагони прибрано, колію звільнено від

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0
Втручання в
діяльність

Затримки поїзда немає.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Затримки поїздів не має

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-3
Суми перегін
ТростянецьСмородине –
Скрягівка
28.10.2020
Регіональна філія
14:05
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків, ст. Чугуїв
28.10.2020
Регіональна філія
20:44
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін РудняПочаївська –
Радивилів
28.10.2020
Регіональна філія
22:18
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, ст.
Славгород
28.10.2020
03:32

20

21

22

23

30.10.2020
01:20
24

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, перегін
Удачна – Межова

рухомого складу. О 21.39 по парній колії перегону подано
напругу в контактну мережу, о 21.56 колію відкрито для
руху поїздів за сигналами двостороннього автоблокування.
30.10.2020 о 01.55 подано напругу в контактну мережу по
непарній колії перегону, о 02.18 колію відкрито для руху за
сигналами автоблокування.
Засилочний поїзд №5031 Тростянець-Смородине –
Лебединська (ЧМЕ3 №2296 ТЧ-8) зупинився на 111 км
Постраждалі відсутні.
ПК7 через несправність тепловоза, з вимогою допоміжного Поїзда №5031 затримано
локомотива. Надано допоміжний локомотив ЧМЕ3 №3643
на 1 год. 17 хв. По
ТЧ-8, о 03.58 поїзд прибув на ст. Тростянець-Смородине, впливу затримано поїзд
проведено розмін локомотива на ЧМЕ3 №2508
№6031 на 1 год. 17 хв.
Під час руху поїзда №4807 (ЧМЕ3 №7319, 2 ваг.) на колії
№I смертельно травмовано стороннього чоловіка, який
кинувся під перший візок другого за напрямком руху
вагона №50802743
Поїзд №9509 (ВЛ80 №423 ТЧ-3 Козятин) зупинився на 54
км ПК5 через несправність локомотива (секція №2) із
вимогою допоміжного. Зі ст. Броди надано допоміжний
локомотив ВЛ80 №1455
Поїзд №2368 (ВЛ11М №448, 3282 т, 240 вісей) зупинився
через спрацювання гальм. Оглядом виявлено у хвостовому
вагоні №56046634 розкручений кінцевий кран. О 22.43 при
відправлені повторно спрацювали гальма. При огляді між
вагонами №54750856 та №55328769 виявлено перекритий
кінцевий кран. Відправився поїзд №2368 після пропуску
поїзда №10 о 23.28
Поїзд №3111 (ВЛ8 №943) зупинився за показанням
пристрою АСДК-Б «Тривога-2» у 29 рух. од., 1 вісь, права
сторона, вагон №56017684; у 28 рух. од., 1 і 3 осі, права
сторона, вагон №62613658; у 27 рух. од., 4 вісь, права
сторона, вагон №61890174. Оглядом вагонів нагрів не
підтвердився. Причина: занесення джерела інфрачервоного
випромінювання у зону видимості колійних камер
сторонніми

1-0-0 Інцидент

Смертельно травмовано
сторонню особу.
Затримки поїздів немає

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Постраждалі відсутні.
Поїзд №9509 затримано
на 2 год. 11 хв..

1-0-0 Інцидент

Постраждалі відсутні.
Затримка поїзда № 2368
на 55 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

Затримка поїзда склала
52 хв.

1-0-0
Втручання в
діяльність

