Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 05.07.2018 по 12.07.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
6
0
5
1
11
1

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Загорання
0
0
Не ліцензований
2
1
Інше
0
0
ВСЬОГО:
2
1

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовані
18
14
32
Травмовані
0
14
0
14

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

Травмовані
1
0
0
1

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинули
0
0

Травмовані
0

0
0

0
0

0
0

0
6

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

4

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій

Травмовано

Катастрофи
Аварії:
12
4
- наїзди на сторонніх
8
4
осіб
- пожежі
1
0
- сходи рухомого складу,
4
0
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
6
0
ВСЬОГО:
19
4
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
5
0
діяльність
ДТП на залізничних
0
0
переїздах
Інше
0
0
ВСЬОГО:
5
№

Дата і час
скоєння
подій
05.07.2018
08:56

На вул.
Є. Коновальця,
в м. Києві

05.07.2018
15:58

На вул.
Г.Тарнавського
в м.Тернополі

1

2

Місце скоєння
подій

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Тойота-Секвоя не впорався з
керуванням та допустив зіткнення з автобусом I-VAN,
водій якого, здійснюючи перевезення 14 пасажирів за
міським маршрутом № 520 «Ст. М «Видубичі» –
Національний музей історії України у Другій світовій війні»,
зупинився на зупинці для посадки/висадки пасажирів
Водій легкового автомобіля таксі Шевроле-Авео,
не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на
пішохода,
який
рухався
по
нерегульованому
пішохідному переході

4
4
0
0

0
4
Травмовано
0
0
0

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

5 пасажирів автобуса
отримали травми

1-0-5 Не з вини

Пішохід отримав
травму

1-0-1 З вини

05.07.2018,
12:07
3

4

05.07.2018
20:30

05.07.2018
08:20
5

06.07.2018
09:24
6

07.07.2018
16:02
7

07.07.2018
22:20

8

На вул. Ковельській, у Водій вантажного автомобіля БАЗ-А079.23, виїжджав з Постраждалі відсутні
м. Луцьку, Волинської другорядної дороги, не надав перевагм у русі та допустив
обл.
зіткнення з автобусом БАЗ-А079.23, водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за маршрутом «Луцьк –
Хабарище»
На проспекті Миру, у Водій автобуса БАЗ-А079.14, рухаючись без пасажирів за Пішохід від отриманих
м. Рівному,
маршрутом «Рівне-Мартинівка», допустив наїзд на травм загинув на місці
Рівненської обл.
пішохода, який переходив проїзну частину дороги у
пригоди
невстановленому місці по за межами пішохідного переходу
На вул. Вокзальній, Водій автобуса ПАЗ-32051, здійснюючи перевезення
Пуішохід отримав
у м.
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним
травми
Кропивницькому,
маршрутом «Червоний Яр – Кіровоград», не впорався з
Кіровоградської обл. керуванням, виїхав на тротуар, та допустив наїзд на
пішохода

В с. Підбереззя,
Горохівського р-ну.,
Волинської обл.

Водій автобуса БАЗ, здійснюючи перевезення 7
Водій автобуса та 7
пасажирів
за
маршрутом
«Ниви-Губинські
–
його пасажирів
Нововолинськ» не впорався з керуванням, допустив з’їзд
отримали травми
з дорожнього покриття та допустив наїзд на перешкоду
(дерево)
На
а/д.
М-19 Водій легкового автомобіля рухаючись в сторону м.
Водій легкового
“Доманове-КовельЧернівці здійснюючи обгін виїхав на зустрічну смугу руху автомобіля загинув на
Чернівці-Тереблече”
де допустив зіткнення з автобусом марки МЕРСЕДЕС БЕНС
місці події, водій
468км. (Кіцманський модель «709», який здійснював перевезення близько 19
автобуса та 8
р-н. с. Суховерхів) пасажирів на приміському автобусному маршруті пасажирів доправленні
Чернівецька область
«Кадубівці – Чернівці»
до Кіцманської РЛК.
с.Пряжево,
Водій автобуса ШАОЛІН, здійснюючи перевезення
Житомирський район, пасажирів на регулярному маршруті Житомир-Озерне, біля
Житомирська
зупинки «Пряжево», не встановлений
водій скутера
область
«Spіder», рухаючись в напрямку смт. Новогуйвинськ, під
час зустрічного роз’їзду з автобусом здійснив зіткнення з
лівою задньою частиною автобуса,
внаслідок чого
відбулося падіння скутера з пасажиром на проїзджу
частину, пасажир отримав тілесні ушкодження. В салоні
автобуса знаходилось 12 пасажирів.

Пасажир скутера
отримав травми

1-0-0 Не з вини

1-1-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-8 З вини

1-1-9 Не з вини

1-0-1 Не з вини

07.07.2018
19:40
9

10

09.07.2018
08:30

09.07.2018
20:27

На 102 км. а/д Н-01
«Київ-Знам’янка»,
поблизу с. Росава,
Київської обл.

11.07.2018
08:25

На 395 км
автодороги М-06
Київ – Чоп
Рівненська область
На проспекті
Центральному у м.
Миколаєві

11

12

На 111 км автодороги
М-14 Одеса –
Мелітополь –
Новоазовськ
Миколаївська область
На перехресті вул.
Дубенської та вул.
Іванова, у. м. Рівному

11.07.2018
17:50
13

06.07.2018,
15:10

На Покровській
площі, у м. Суми

06.07.2018,
14:45

На вул. ГвардійцівШиронінців, у м.
Харкові

08.07.2018,

На перехресті

1

2

3

Водій
автобуса
Фольксваген-ЛТ-35Д,
здійснюючи Водій та 8 пасажирів
нерегулярні перевезення 10 пасажирів з Южний до м.
автобуса отримали
Миколаєва, не впорався з керування зїхав у кювет та травми різних ступенів
допустив наїзд на дерево
тяжкості та були
доставлені до лікарні
Водій легкового автомобіля Опель-Корса, не надав переваги Постраждалі відсутні
у русі та допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц609D, водій якого рухався без пасажирів за міським
маршрутом № 58 «вул. Рівненська-вул.Тиннівська»
Водій автомобіля Форд виїхав на смугу зустрічного руху, де
Водій автомобіля
допустив лобове зіткнення з легковим автомобілем
Форд від отриманих
Мерседес-Віто
травм загинув на місці
пригоди, 5 пасажирів
автомобіля МерседесВіто отримали травми
Водій
вантажного
автомобіля
МАН-18.440,
на
Велосипедист
заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням
отримав травму та
та допустив перекидання транспортного засобу з
був доставлений до
подальшим наїздом на велосипедиста.
лікарні
Водій автобуса Рута-25, здійснюючи перевезення 28 6 пасажирів автобуса
пасажирів за міським маршртоум № 52 не дотримався отримали травми та
безпечної дистанції та швидкості руху і допустив після надання першої
зіткнення з легковим автомобілем Ніссан-Х-Траил
медичної
допомоги
були
відпущені
додому
Міський електричний транспорт
Під час здійснення перевезень тролейбуса Богдан-Т70117, 2015 р.в. 10 пасажирів за міським маршрутом № 4
«Аеропорт-З - Вокзал», відбувся обрив струмоприймача
та падіння башмака на легковий автомобіль Ленд-Ровер
Freelander ,який рухався в попутному напрямку по
суміжній смузі
Водій легкового автомобіля Рено-Логан не обрав
безпечного бокового інтервалу, допустив зіткнення з
тролейбусом TРOЛЗA, водій якого здійснював перевезення
20 пасажирів за міським маршрутом № 35 «вул. Одеська –
м/н Північна Салтівка»
Водій трамвая КТМ-8, здійснюючи перевезення 37

1-0-9
Неліцензований

1-0-0 Не з вини

1-1-5
Неліцензований

1-0-1 З вини

1-0-6 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Від отриманих травм

1-1-0 Не з вини

15:00

10.07.2018
17:35
4

05.07.2018
11:30
1

2

3

4

05.07.2018
17.15

проспекту
Богоявленського та
вул. Південної, у м.
Миколаєві

пасажирів за міським маршрутом № 7 «Широка Балка –
пішохід загинув на
Центральний ринок», допустив наїзд на пішохода, який
місці пригоди
зненацька кинувся на колію під колеса трамваю. Водій
трамвая застосувала екстрене гальмування, однак, уникнути
наїзду не вдалось
На вул. Вітрука у м. Водій тролейбуса марки ШКОДА 14 ТР, рухаючись за
Внаслідок ДТП
Житомир.
маршрутом № 15А «Гідропарк - Селецька», по вул.
пішохід отримав
Вітрука по лівій смузі руху в напрямку ЖД вокзалу на тілесні ушкодження
освітленій ділянці дороги здійснила наїзд на пішохода та був доставлений до
чоловічої статі віком близько 40 років, особа якого
ЖОКЛ
встановлюється, який знаходився на проїжджій частині
в межах пішохідного переходу. На момент події в салоні
тролейбуса знаходилось двадцять пасажирів
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-5 Куп’янськ.
05.07.2018, 11.30,
перегін Куп’янськВузловий –
Ковшарівка.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка.
перегін Роз’їзд 48 км –
ст. Губник

Залізничний транспорт
За повідомленням обхідника колії на мосту 2А км ПК6, що не
охороняється, виявлено два надписи «Заміновано». Об 11.58
знято напругу та об 11.50 закрито рух на перегоні. О 12.02
закрито рух на перегоні Куп’янськ-Сорт. – б/пост 134 км.
Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Поїзд №6422 Вапнярка – Христинівка зупинився на 54 км
ПК10 перегону о 17.15 з причини несправності тепловоза. О
17.37 запросив допоміжний локомотив. Самостійно
відправився з перегону о 18.06, прибув на ст. Губник о 18.30.
Надано допоміжний локомотив, від поїзда №8501.
Поїзд №258 Львів – Одеса зупинився із-за відключення
напруги в контактній мережі. Після усунення несправності
працівниками ЕЧ-2 (подано напругу в контактну мережу та
ЛЕП ДПР о 22.23) поїзд прибув на ст. Підволочиськ о 23.04 із
запізненням на 1 год. 52 хв. Причина: обрив проводу ДПР з
подальшим падінням на підсилюючий провід (ЕПП) між
опорами №716-717 перегону Максимівка -Підволочиськ.

05.07.2018
20.45

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль.
1306 км ПК8 перегону
Максимівка –
Підволочиськ

05.07.2018
23.25

Регіональна філія
«Одеська залізниця», Поїзд №8302 застосував екстрене гальмування, при
ДН-2 ім. Т. Шевченка. швидкості 28 км/год, для попередження наїзду на сторонню
05.07.2018, 23.25, 52 км особу. Наїзд попередити не вдалося – травмовано чоловіка.
ПК3 перегону Колійний

1-0-1 З вини

Затримок поїздів
немає
1-0-0 Втручання
в діяльність

Поїзд №6422
відправився зі ст.
Губник о 18.35 із
запізненням на 1 год.
12 хв.

1-0-0 Інцидент

По впливу затримано
поїзди: №134 на
1 год. 13 хв., № 6208
на 55 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд відправився о
23.50 із затримкою на
25 хв.

1-0-1 Аварія

5

05.07.2018
23.57

6

06.07.2018
03.50

06.07.2018
04:30
7

06.07.2018
22:50
8

06.07.2018
20:26
9

10

11

пост 48 км – Губник
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка.
923 км ПК6 перегону
Софіївка – Шевченко
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень.
перегін Пост
Південний –
Коростень
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Обвідна
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-4 ІваноФранківськ, перегін
Галич – Бурштин
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне, ст.
Олевськ

Регіональна
філія
«Одеська залізниця»,
08.07.2018, ДН-3
Знам’янка,
00:42
перегін Вознесенськ –
Олександрівка
Регіональна
філія
08.07.2018,
«Південно-Західна
01:52
залізниця»,
ДН-5

Поїзд №8504 застосував екстрене гальмування, при
швидкості 30 км/год, для попередження наїзду на сторонню
особу. Наїзд попередити не вдалося – травмовано чоловіка.
Травмованого доставлено в міську лікарню.

Поїзд відправився в
00.39 із затримкою на
42 хв.

1-0-1 Аварія

На переїзді 3 км ПК1 поїзд №98 здійснив наїзд на сторонню
особу. Потерпілий чоловік доставлений в Коростенську
міську лікарню.

Поїзд відправлено о
04.16 із затримкою на
26 хв.

1-0-1 Аварія

На пульт-табло ДСП з’явилась хибна зайнятість перегону
Затримано поїзди:
блок-пост 175 км – Обвідна. О 04.55 працівники ВОХР №282 на 24 хв., №6232
виявили біля сигнальної установки №3 сторонніми особами на 11 хв., №2172 на 32
разобладнано дросель-трансформатор ДТ06/1000.
хв., №2012 на 30 хв.,
№2308 на 15 хв.,
№2008 на 22 хв..
На пульт-табло ДСП ст. Галич та ДСП ст. Бурштин з’явилась По впливу затримано
хибна зайнятість перегону. Оглядом виявлено крадіжку поїзди: №43 на 14 хв.,
пристроїв СЦБ (трансміттерне реле КПТШ – 1 шт., №6416 на 1 год. 07 хв
трансформатори – 6 шт.) із релейної шафи точки 5/6 на 106
км ПК5..
Поїзд №141 Київ – Львів поступив із затримкою на 23 хв.
поїзд прослідував із
через не витримку перегінних ходів. О 01.16 прибув на ст.
затримкою 2 год.
Ковель із запізненням на 56 хв. через несправність
локомотива. О 02.20 після розміну локомотива на ст. Ковель
поїзд відправився із затримкою на 1 год. 54 хв.
Постраждалих немає.
Поїзд №4832 зупинився на 1129 км ПК3 через загоряння
Затримано поїзди
тепловоза. Для ліквідації пожежі визвано 12 Державну №64, 147, 6411, 59, 63,
пожежно-рятувальну частину м. Вознесенськ, яка прибула на 2784, 2804, 1482, 2321,
місце події о 01.05. Задіяно 3 пожежні автомобілі, 11 чоловік 2771, 2773, 2775, 1627.
особового складу. О 03.05 пожежу ліквідовано.
Час затримки поїздів
встановлюється
Поїзд №330 Шостка – Суми зупинився на 43 км ПК6 за
Затримка поїзда склала
показанням пристрою КТСМ «Тривога-2» в 4 рух.од., 3 вісь,
1 год. 03 хв
права сторона – рівень 101/12, вагон №04376117. Оглядом

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0
Пожежа

1-0-0 Інцидент.
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08.07.2018,
08:46

09.07.2018,
03:25
13

09.07.2018
17:00
14

15

09.07.2018
19:25

09.07.2018
20:26
16

18

19

ТЧМ нагрів підтверджено. На ст. Путивль вагон відчеплено

Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-2
Харків ст. Мерефа
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка перегін
Деражня – Коржівці
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Переїзна

Поїзд №7024 Лозова – Харків-Пасажирський на 2 головній
Затримка поїзда
колії здійснив наїзд на сторонню людину зі смертельним
№7024 склала 1 год 01
травмуванням. Затримка поїзда №7024 склала 1 год 01 хв. По
хв
впливу було затримано №2326 на 5хв.
Поїзд №109 Херсон – Львів на 1192 км ПК9 застосував
Смертельно
екстрене гальмування для запобігання наїзду на людину.
травмовано
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмував стороннього чоловіка.
стороннього чоловіка.
Затримка поїзда склала
26 хв.
Під час виконання маневрової роботи з подачі 5 Схід з рейок 2 вагонів
навантажених вагонів (вагонами вперед) локомотивом на
під’їзній колії ДП «Луганський облавтодор» філія
«Лисичанський райавтодор», сталося сходження 3 та 4
вагонів (№60232444, №60215969) за рухом поїзда. Третій
вагон зійшов трьома колісними парами, четвертий однією
колісною парою. Під’їзна колія на балансі колієвласника.
09.07.2018, 19.25, поїзд №2315 травмовано стороннього
Травмовано
чоловіка. Незважаючи на застосування екстреного стороннього чоловіка.
гальмування, наїзду уникнути не вдалося. Потерпілого По впливу затримано
доставлено у міську лікарню.
поїзд №6066 на 20 хв.
Поїзд №749 Київ – Івано-Франківськ на 1472 км ПК7 Смертельно травмував
перегону смертельно травмував жінку та травмував чоловіка,
жінку та травмував
якого каретою швидкої допомоги доставлено у Львівську
чоловіка
лікарню. Поїзд №749 надійшов на ст. Красне із запізненням
Запізнення поїзда на
на 23 хв. Прибув на ст. Львів із запізненням на 1 год. 16 хв.
01 год. 16 хв.
Поїзд №1478 при швидкості 40 км/год здійснив наїзд на
Поїзд №1478
залізобетонні шпали накладанні на колію сторонніми
затримано на 15 хв.
особами.

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, ст.
Бориничі
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Підбірці – Підзамче

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, 90 км
ПК3 перегону
Бобринець – Седнівка
Регіональна
філія
Поїзд відправлено із
«Південно-Західна
Поїзд №86 Мінськ – Київ зупинився на першій колії через затримкою на 1 год. 49
10.07.2018,
залізниця»,
ДН-1 несправність локомотива, о 06.55 замовив допоміжний. хв. Затримано поїзди:
06:50
Київ, ст. Вересоч
Надано допоміжний локомотив. Поїзд відправлено о 08.39
№6302 на 23 хв.,
№6303 на 15 хв.
10.07.2018, Регіональна
філія У складі поїзда №8902 під час відправлення з 1 колії Нового
Сходження
10.07.2018
01:50
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Конотоп.,перегін
Путійська – Путивль

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-1 Аварія
(травмування)

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

1-0-0 Інцидент.

1-0-0 Аварія

12.48

20

21

22

23

«Одеська залізниця», парку сталося сходження електровоза однією колісною
ДН-1 Одеса, ст. Одеса- парою та тепловоза всіма колісними парами.. Для ліквідації
Пересип
сходження направлено відновні поїзди ст. ОдесаСортувальна та ст. Роздільна.

електровоза однією
колісною парою та
тепловоза всіма
колісними парами.
Постраждалих немає.
На рух поїздів не
впливає

Регіональна
філія
Затримка поїзда
10.07.2018, «Придніпровська
Поїзд №6915 Запоріжжя-2 – Сиваш затримано на 55 хв. через №6915 склала 0 год. 55
17.36 –
залізниця»,
ДН-1
бійку сторонніх осіб у 6 хвостовому вагоні.
хв.
18.30
Дніпро, ст. Федорівка.
10.07.2018, Регіональна
філія
20:57
«Одеська залізниця»,
ДН-1
Одеса,
ст.
Березівка

11.07.2018, Регіональна
філія
02:00,
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
перегін Райгород – ім.
Т. Шевченко

10.07.2018, Регіональна
філія
14:57
«Одеська залізниця»,
ДН-1
Одеса,
ст.
Березівка

Під час відправлення поїзда №2727 з колії №4 на СП №15
Сходження
допущено сходження електровозу першим візком. Попередня електровозу першим
причина: зняття контррейки невідомими особами. Для
візком.
ліквідації сходження направлено відновний поїзд ст. Постраждалих немає.
Роздільна
На рух поїздів не
Доповнення: 11.07.2018 о 02 год. 00 хв., локомотив
впливає.
встановлено на рейки.
Поїзд №75 Кривий Ріг – Київ зупинився на 119 км ПК10 Поїзд №75 відправився
через
пошкодження
заднього
струмоприймача
на
із загальною
електровозі. О 02.34 відправився. О 02.44 прибув на ст. затримкою на 1 год. 13
Шевченко із запізненням на 36 хв. з вимогою заміни
хв. По впливу
локомотива. Після заміни локомотива відправився зі ст. затримано поїзди: №71
Шевченко о 03.26.
на 39 хв., №781 на 18
хв.
Під час відправлення поїзда №3504 у складі 19 завантажених
вагонів (вантаж – зерно) з колії №4 у контррейки на СП №15
сходили з рейок 19 вагонів, але при подальшому русі поїзда
вагони ставали на рейки та руйнували контррейку

24

Регіональна
філія
Машиніст поїзда №734 Київ – Покровськ застосував екстрене
«Придніпровська
10.07.2018,
гальмування для запобігання наїзду на людину. Наїзд
залізниця»,
ДН-1
23:10,
попередити не вдалось – смертельно травмовано стороннього
Дніпро, ст. Діївка
чоловіка.

25

11.07.2018, Регіональна

філія Поїзд № 2831 на 1479 км ПК9 по непарній колії смертельно

На СП №15 сходили з
рейок 19 вагонів, але
при подальшому русі
поїзда вагони ставали
на рейки та руйнували
контррейку
Смертельно
травмувано сторонню
особу
Затримка поїзда склала
13 хв.
Смертельно

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент.

1-0-0 Аварія

1-1-0 Аварія
1-1-0 Аварія

05.30,

26

27

«Львівська
травмував сторонню жінку.
залізниця»,
ДН-1
Львів,
перегін
Підзамче – б/п 1479
км.

Регіональна філія
12.07.2018,
«Південна
02:10
залізниця», ДН-2
Харків Роз’їзд 8км
Регіональна філія
«Південна
12.07.2018,
залізниця», ДН-2
02:23
Харків перегін Основа
– Тернове

Під час виконання маневрової роботи на стрілочному з’їзді
№9/11 сталося сходження електропоїзда: 5 вагон всіма осями,
6 вагон трьома осями. О 03.00 надано наказ на виїзд
відновного поїзда ст. Основа.
Поїздом №8901 на 2 км ПК10

травмувано сторонню
особу

Затримок поїздів
немає

1-0-0 Аварія

смертельно
травмовано сторонню
жінку похилого віку

1-1-0 Аварія

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1

05.07.2018
14:35

Морський та річковий транспорт
2 – й вантажний район, Внаслідок короткого замикання кінцевої муфти на кабельній
територія Ренійської лінії «КЛ-10 кВ», на трансформаторній підстанції «ТП-210»,
філії
сталося знеструмлення. На час проведення робіт по

Постраждалі відсутні

1-0-0 До відома

ДП «Адміністрація
морських портів
України».

2

05.07.2018
18:35

07.07.2018
07:30

07.07.2018
14:49

відновленню електропостачання на 2 – й район Ренійської
філії ДП «Адміністрація морських портів України», роботу
порту було зупинено. О 15 год 10 хв. 05.07.2017
електропостачання на 2 – й район Ренійської філії ДП
«Адміністрація морських портів України» було відновлено.
Порт працює у штатному режимі.
, яхта «Катерина», прапор – Україна, Регістровий номер
«УМД – 85К», судновласник – ВКП «Кредо» (Україна),
довжина – 12,26м, рік побудови – 1990 (Франція), виявлено
надходження забортної води у корпус яхти «Катерина»
внаслідок руйнування кронштейну дейдвуду. Капітаном яхти
було прийнято рішення вивести судно на мілину. Екіпаж з
капітаном яхти зійшли на берег, в подальшому екіпаж за
допомогою аварійно-рятувального судна «Відважний» було
доставлено до порту Херсон.
. Інших суден, утягнутих до аварійної події немає.

Жертв та потерпілих,
забруднення
навколишнього
середовища немає

За інформацією, яку отримано електронною поштою о 08 год.
16 хв. 07.07.2018 від оператора головного центру з обробки
інформації та програмного забезпечення РІС:
О 07 год. 30 хв. 07.07.2018, згідно інформації, яка надійшла
від капітана буксиру «БТ-456», було виявлено на 12 – 13 км
р. Десна пляму нафтопродуктів, площею приблизно 200 на
300 м.

Потерпілих – немає.
Чи є вплив на роботу
інших
галузей
господарської
діяльності
та
додаткова загроза у
разі
можливості
розвитку
НС
–
невідомо. Сили для
ліквідації НС наразі не
залучались.

т/х «SLAVUTICH-16», прапор Україна, власник «Delta
Shipping LTD», модуль 7012 мі, довжина - 109 м, ширина - 17
305 км р. Дніпро,
м, осадка - 3,4 м, вантаж - метал 3015 т. Суть, наслідки події:
камера однокамерного За інформацією, яку отримано електронною поштою о 17 год.
шлюзу Дніпровської
21 хв. 07.07.2018 від оператора Головного центру з обробки
ГЕС. ЗРГС –
інформації
та
програмного
забезпечення
Річкової
запорізький район
інформаційної служби філії «Дельта-лоцман» :
гідротехнічних споруд. О 15 год. 30 хв. 07.07.2018 від диспетчера Запорізького
шлюзу Шепеля Г.О. було отримано інформацію:
О 14 год. 49 хв. 07.07.2018 на 305 км. р. Дніпро, т/х

Постраждалих
осіб
немає,
забруднення
довкілля
відсутнє.
Пошкоджено
праву
підхідну
стінку
шлюзу,
конструкції
шлюзу
не
пошкоджено.
Пошкоджень судна не
виявлено.

р. Дніпро, Широке
плесо, р-н бую №97

12 – 13 км р. Десна.

1-0-0 Не
підлягає
класіфікації та
обліку

1-0-0
Забруднення До
відома

Попередня
класифікація
АМП:
Порушення
безпеки
судноплавства

09.07.2018
14:24

10.07.2018
12:40

катер «Galia 620»,
коса Глибока, о.
Джарилгач,
Скадовський р-н,
Херсонська обл.,
акваторія
Скадовського
морського порту

територія Ренійської
філії ДП
«Адміністрація
морських портів
України».

«SLAVUTICH-16» при заходженні зверху в камеру
однокамерного шлюзу Дніпровської ГЕС здійснив навал на
бетонну стінку верхнього підхідного каналу, криволінійний
пал та ребро жорсткості правої стулки верхніх воріт.
О 15 год. 40 хв. 07.07.2018 після шлюзування т/х
«SLAVUTICH-16» продовжив рейс Кам’янське – Бургас.
Погодні умови: дощ, гроза, вітер західний 6-11 м/с, пориви до
15м/с,
видимість 4-10 км.
Четверо дорослих чоловіків з дитиною рибалили. Капітан
катеру «Galia 620» пірнав у масці та ластах. Налетівшим
шквалом почало зносити катер. На той час капітан катеру,
який перебував у воді, не зміг до нього доплисти
(наздогнати), тому поплив до о. Джарилгач.
О 14 год. 24 хв. 09.07.2018 від пасажирів катеру, було
отримано за телефоном прохання про порятунок, так як ніхто
з перебуваючих на катері не міг ним керувати.
О 14 год. 44 хв. 09.07.2018 катер «ПРК – 5» вийшов з п.
Скадовськ для порятунку потерпілих.
О 14 год. 56 хв. 09.07.2018 катер «ПРК – 5» підійшов до
катеру «Galia 620» та отримав інформацію, що капітан катеру
«Galia 620» знаходиться на о. Джарилгач.
О 15 год. 15 хв. - 15 год. 24 хв. 09.07.2018 капітана катеру
«Galia 620» було взято на борт катеру «ПРК – 5»
О 15 год. 40 хв. 09.07.2018 капітана катеру «Galia 620» було
висаджено на борт його катеру.
О 15 год. 52 хв. 09.07.2018 пасажирів катеру «Galia 620» було
висаджено на причалі №3 п. Скадовськ.
Четверо дорослих та дитина з катеру «Galia 620»
перебувають у задовільному стані
За інформацією, яку отримано електронною поштою о 14 год.
49 хв. за підписом диспетчера Ренійської філії ДП
«Адміністрація морських портів України», та головного
енергетика Ренійської філії ДП «Адміністрація морських
портів України»:
О 12 год. 40 хв. 10.07.2018 по всій території Ренійської філії
ДП «Адміністрація морських портів України», внаслідок
короткого замикання муфти на кабельній лінії «КЛ-10 кВ»,
на трансформаторній підстанції «ТП-207», сталося

Постраждалі відсутні

Довідома

На час проведення
робіт по відновленню
електропостачання
Ренійської філії ДП
«Адміністрація
морських
портів
України»,
роботу
порту було зупинено
Постраждалих,

1-0-0 До відома

знеструмлення.
потерпілих
та
О 14 год 35 хв. 10.07.2018 електропостачання Ренійської філії травмованих немає.
ДП «Адміністрація морських портів України» було
відновлено. Порт працює у штатному режимі.
Для ліквідації знеструмлення були залучені працівники
енергогосподарства Ренійської філії ДП «Адміністрація
морських портів України» під керівництвом головного
енергетика Ренійської філії.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР

