Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 07.06.2018 по 14.06.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
4
0
9
3
13
3

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
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:

Травмовано
1
18
19
Травмовано
0
2
0
2

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
2
0
4
1
0
0
6
1

Травмовано
0
0
0
0

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
0

0

0

0

1
1

0
0

0
0

Інформація до відома

ВСЬОГО

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
15
3
14
3
0
0

0
11
11
0

1

0

0

7
22

0
3

0
11

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

Травмовано

Травмовано

8

0

1

2

0

0

0
10

0
0

0
1

№

Дата і час
скоєння
подій
06.06.2018
17:30

На вул. Соборній
у м. Сміла
Черкаської області

07.06.2018
07:08

На 86 км а/д М-06
«Київ-Чоп»,
в напрямку м. Києва,
Житомирська області

09.06.2018
10:35

На площі Покровської
у м. Сумах

09.06.2018
09:10

На автодорозі Р-24 біля
с. Глибочок
Тернопільської
області

10.06.2018,
13:20

На перехресті вул
Виробнича та
Карпенко-Карого
у м. Запоріжжя

10.06.2018
15:30

На 21 км М05 КиївОдеса,

1

2

3

Місце скоєння
подій

4

5

6

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій моторолера Хонда-Діо не впорався з керуванням та
допустив падіння з мопеда після чого мопед по інерції виїхав
на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом
ПАЗ-32054-07, водій якого здійснював перевезення 25
пасажирів
Водій транспортного засобу марки: МЕРСЕДЕС БЕНС не
дотримався дистанції та інтервалу руху, не впорався з
керуванням та здійснив попутне зіткнення з автобусом:ВАН
ХУЛ котрий рухався по крайній правій полосі. Автобусний
маршут: Кременчуг - Познань. Під час зіткнення в салоні
автобуса знаходилося: 21 пасажир.
Водій легкового автомобіля Джилі не дотримався безпечного
інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з автобусом
Богдан-А701, водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів
за міським маршрутом № 65
Водій автобуса ВАН-ХУЛ-Т815, здійснюючи перевезення 50
пасажирів за нерегулярним маршрутом Заліщики – Кам’янецьПодільський, допувстив наїзд на пішохода, який раптово
вийшов на проїжджу частину дороги у невстановленому для
цього місці
Водій легкового автомобіля ВОЛЬВО С-40 не надав перевагу у
русі та допустив зіткнення з автобусом МЕРСЕДЕС–БЕНС312Д, який рухався за міським маршрутом № 5 «ОлімпійськаАвтострада».

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

Водій моторолера
отримав травму

1-0-1 Не з вини

Травмовані 2
пасажири
вантажного
фургону.

1-0-2 Не
резидент

Постраждалих не
має

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травму

1-0-1 Не з вини

Водії автобуса та
легкового
автомобіля
отримали травми,
1 пасажир
автобуса помер в
лікарні, 1 пасажир
автобуса та 3
пасажири
легкового
автомобіля
отримали травми
Водій автобуса ІВЕКО, здійснюючи нерегулярні перевезення Пішохід загинув
12 пасажирів рухався з смт. Ставище в м. Київ, здійснив наїзд
на місті ДТП

1-1-6 Не з вини

1-1-0 Не
ліцензований

Київської області

7

11.06.2018
07:45

В смт Кушугум,
Запорізького району,
Запорізької області

11.06.2018
12:53

На вул.
Звенигородській,
у м. Запоріжжі

11.06.2018
13:10

На вул.
В.Сухомлинського в
бік пр. Слобожанського
у м. Дніпро

12.06.2018
15:30

На 15 км М06 КиївЧоп, розворот на
жилмасив Чайка,
Київська області

13.06.2018
17:00

На вул. Шевченка
в м. Чернігів

13.06.2018
10:10

На просп.
Олександрівському
в м. Харків

8

9

10

11

12

на пішохода, який перебігав дорогу у невстановленому місці
Водій автобуса БОГДАН, здійснюючи регулярні перевезення
24 пасажирів за маршрутом № 212, допустив наїзд на пішохода,
який раптово вийшов на проїзну частину дороги поза межами
пішохідного переходу
Водій автобуса
MEРСЕДЕС-БЕНЦ-312D, рухаючись без
пасажирів, допустив наїзд на пішохода, який раптово вийшов
на проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу
та під час маневру уникнення наїзду зїхав з проїзної частини
дороги та допустив наїзд на перешкоду (електроопора)
Водій автобуса Мерседес Бенц 0345, здійснюючи
перевезення 9 пасажирів за міським маршрутом № 115,
допустив наїзд на пішохода, який раптово вибіг на
проїжджу частину вулиці із-за транспортного засобу який
рухався в зустрічному напрямку та закрив видимість
Водій вантажного автомобіля МАН 18.440, здійснюючи
розворот, не врахував швидкість та дистанцію і здійснив
аварійну ситуацію перекривши 3 полоси для руху
транспортних засобів в м. Київ. В цей час автомобіль
ДОДЖ не врахував дистанцію та можливу зупинку
вантажівки під час виконання розвороту, не прийняв
заходів по зменшенню швидкості руху та здійснив
зіткнення з задньою частиною напівпричепа
Пасажир автобуса ПАЗ-4234 водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за маршрутом № 46, під час руху
здійснив напад на водія автобуса, який втратив керування та
допустив наїзд на електроопору.
Водій вантажного автомобіля УРАЛ–5557 не впорався з
керуванням та допустив наїзд на стоячий автобус БогданА09202, водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за
маршрутом № 147е, та виконував посадку/висадку пасажирів
на зупинці громадського транспорту

Від отриманих
травм пішохід
загинув на місці
пригоди
Пішохід від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди, водій
автобуса отримав
травми
Внаслідок ДТП
пішохід отримав
тілесні
ушкодження.

1-1-0 Не з вини

Потерпілих не
має

1-0-0 З вини

3 пасажири
автобуса
отримали легкі
тілесні
ушкодження
4 пасажири
автобуса
отримали легкі
тілесні
ушкодження

1-0-3 Не з вини

1-1-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-4 Не з вини

13.06.2018
16:15
13

13.06.2018
06:05
14

15

1

13.06.2018
20:40

07.06.2018
07:40

08.06.2018
09:10
2

На вул. Харківській
в м. Суми

Водій автобусу Рута 25 СПГ, здійснюючи перевезення 21
пасажира за маршрутом № 61, не дотримався безпечного
інтервалу руху та допустив зіткнення з автобусом
АТАМАН А-092С06, водій якого здійснював перевезення 5
пасажирів за маршрутом № 59а.
На просп. Леся Курбаса Водій легкового автомобіля Фольксваген-Транспортер Т-5 не
в м. Київ
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, допустив
зіткнення з автобусом МАЗ–107467, водій якого здійснював
перевезення пасажирів за міським маршрутом № 69
На вул. Покровській,
в м. Житомир

На вул.
Чорноморського
Козацтва
у м. Одеса
На перехресті
Покровська площа вул. Харківська
у м. Суми

08.06.2018
12:35

На пр-т Гагаріна
у м. Харкові

08.06.2018
17:30

На проспекті Миру
у м. Житомир

3

4

Механічні
пошкодження
транспортних
засобів

Водій та пасажир
легкового
автомобіля
отримали тілесні
ушкодження
Водій автобуса МАЗ–4203085, здійснюючи перевезення 26
Механічні
пасажирів за маршрутом № 53-А, допустив наїзд на стоячий
пошкодження
автобус Рута 25, водій якого виконував перевезення 20
транспортних
пасажирів за маршрутом № 30
засобів

Міський електричний транспорт
Водій трамвая МТ-3, здійснюючи перевезення 15 пасажирів за
міським маршрутом № 7, допустив наїзд на пішохода, який
раптово вийшов на проїжджу частину дороги у невстановленому
для цього місці
Водій тролейбуса БОГДАН А-70117, здійснюючи перевезення
3 пасажирів за маршрутом № 7 «Центроліт" - Школа №26» не
витримав безпечного інтервалу та допустив зіткнення з
легковим автомобілем ТОЙТА-РАВ4, який рухався по
суміжній смузі
Водій невстановленого вантажного автомобіля внаслідок
недотримання бокового інтервалу скоїв зіткнення з тролейбусом
ЛАЗ-Е301D1, водій якого здійснював перевезення 60 пасажирів за
міським маршрутом № 3 «вул. Університетська (кінотеатр
«Зірка») – вул. 12-го Квітня»
Водій тролейбуса ШКОДА, здійснюючи перевезення 30
пасажирів за маршрутом №3 «Богунія - Смолянка - Вокзал»,
допустив зіткнення з легковим автомобілем ЗАЗ-ФОРЗА,
який рухаючись попереду раптово зупинився щоб надати
можливість виїхати іншому автомобілю з паркування вздовж

1-0-0 З вини

1-0-2 Не з вини

1-0-0 З вини

Пішохід від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди
Постраждалі
відсутні

1-1-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

узбіччя

5

6

08.06.2018
19:40

На вул.
Валентинівська
у м. Харкові

11.06.2018
10:55

На просп. Науки,
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля ФОРД не витримав боковий інтервал
та скоїв зіткнення з тролейбусом ЛАЗ, який стояв на місці
внаслідок знеструмлення мережі при перевезенні 50 пасажирів за
міським маршрутом № 34 «Східна Салтівка – вул. Героїв Праці».
Водій легкового автомобіля БМВ-318 не впорався з керуванням та
допустив попутне зіткнення з тролейбусом ЛАЗ, водій якого
здійснював перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом №2
«вул. Академіка Проскури – просп. перемоги»

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

травмував
стороннього
чоловіка –
Кравчука В.О.,
1959 р.н.
травмовано
помічника
машиніста

1-0-1 Аварія

Залізничний транспорт

1

2

3

07.06.2018
16:10
07.06.2018,
18.12

08.06.2018
12:50

4

08.06.2018
13:50

5

08.06.2018,
17:15

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень. ст. МайданВила
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. Київ-Пасажирський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Нижньодніпровськ.
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль,
перегін Копичинці –
Гусятин
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Чорноморськ-Порт

Поїзд №78 Ковель – Москва (ЧС4 №205) Потерпілого швидкою
доставлено в Шепетівську районну лікарню.Затримка поїзда
склала 17 хв.
За повідомленням машиніста поїзда №6091 Київ – Фастів (Ед9м
№062) під час випробування гальм сторонніми особами
потерпілого госпіталізовано.поїзд відправився із затримкою на 28
хв.
Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії ПАТ
«Вапняна фабрика» (контрагент ПАТ «Інтерпайп НТЗ») сталося
сходження вагона однією колісною парою. Колія знаходиться на
балансі колієвласника.

Сходження
вагона однією
колісною парою
на під’їзній колії.

Поїздом №8552 (ЧМЕ3 №7423) на не регульованому переїзді 11
км ПК4 (без чергового працівника) допущено зіткнення з
автонавантажувачем JCB р/.н. 257-39 ВО. Травмованих та вини
філії немає. На локомотиві пошкоджено поручні.

Постраждалі
відсутні

Під час осаджування групи вагонів (10 од., вантаж – лузга) на 72
колії станції, маневровим локомотивом (ЧМЕ3 №3449 (ТЧ-1),
ТЧМ-1 та складач поїздів) на технологічному переїзді відбулося
зіткнення легкового автомобіля марки Мицубісі L200 та першого

Постраждалі
відсутні

1-0-1 Аварія

1-0-0 Аварія

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді
1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

вагона за напрямком руху. Вини філії, постраждалих та
пошкоджень залізничного майна немає.

6

7

08.06.2018,
21:20

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, на платформі
переїзду 128 км
перегону
Верхньодніпровськ –
Верхівцеве

08.06.2018,
22:33,

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Харків-Пасажирський

8

09.06.2018,
00:57

9

09.06.2018
02:47

10

11

12

09.06.2018
05:00
09.06.2018,
12:30

09.06.2018
16:20

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Тюшки – Вінниця
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава,
ст. Кременчук
Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків, ст.
Золочів
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне ст.
Здолбунів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 ст.

Під час зупинки поїзда №6041 Дніпро-Головний – П’ятихатки
(ЕР1 №221) з повідомлення чергової по переїзду, із електропоїзда
№6041 викинули чоловіка. Чоловіка травмовано сторонніми
особами. Потерпілий мав при собі посвідчення працівника ПЧ-1

Чоловіка
травмовано
сторонніми
особами.

На зупиночній платформі Новоселівка поїздом №4962 (ТЕП70
№115, ТЧМ-3 та ТЕП70 №79) травмовано сторонню особу. Затримки поїздів
Локомотиви прямували під склад поїзда №123 Костянтинівка –
будуть надані
Київ (з графіком відправлення о 22.39). Особа та обставини
додатково..
з’ясовуються.
Поїзд № 2216 (ВЛ80т №1821) зупинився на 1077 км ПК9 перегону
Поїзд відправився
з причини саморозчеплень гальмівних рукавів між вагонами: 5-6
о 01.19 із
(61495487-61336715), 6-7 (61336715-60637048), 7-8 (60637048затримкою на 22
60638129),
унаслідок
накладання
сторонніми
особами
хв.
автомобільної покришки.
Поїзд №3172 (ВЛ80т №1061) зупинився на головній колії 2АП
Затримка поїзда
через спрацювання гальма. Під час огляду поїзда працівниками
№3172 склала 35
ПТО виявлено, що у вагонах перекриті кінцеві крани. Після
хв
огляду всього складу поїзда відправився о 03.22.
Поїзд № 6104 Золочів – Одноробівка (ЧМЕ3 №3300) затримано на
Затримка поїзда
відправлення в зв’язку з несправністю тепловоза (графік
№6104 склала 2
відправлення 03.55). Відправився о 06.24 із запізненням на 2 год.
год. 29 хв.
29 хв.
На лінію 102 постило анонімне повідомлення про замінування
локомотивного депо ст. Здолбунів
Під час виконання маневрової роботи з подавання групи вагонів
на колію №9 локомотивом ЧМЕ3 №4301, допущено травмування
(травма лівої ноги) з власної необережності складача поїздів

1-0-1
Втручання в
діяльність

1-0-1 Аварія

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

1-0-0
Втручання в
діяльність
1-0-1 Аварія
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09.06.2018,
20:05

14

09.06.2018
23.10

15

16

17

18

10.06.2018
20:30

Буча
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень, 190 км ПК9
перегону Смолка –
Новоград-Волинський,
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів ст.
Дрогобич
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Дарниця

10.06.2018
19:10

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-5 Ужгород, ст.
Страбичово

10.06.2018
20:45

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Потоки

10.06.2018,
16:49

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-4 Полтава, ст.
Яреськи

поїзд №6413 Житомир – Новоград-Волинський (ДР1А №013,
РПЧМ-7) застосував екстрене гальмування для попередженням
наїзду, наїзд уникнути не вдалося – смертельно травмовано
сторонню жінку. Викликано поліцію, швидку допомогу. Особа та
обставини з’ясовуються. Затримка поїзда склала 13 хв

1-0-1 Аварія

під час прямування з під’їзної колії поїзда №4863 (ЧМЕ3 №3079),
у складі одного вагона, травмовано сторонню особу (чоловіка).
Потерпілого доставлено в Дрогобицьку міську лікарню.

1-0-1 Аварія

За повідомлення машиніста міського електропоїзда №7446 (ЕР9м
Травмування
№504) на колії №9т Приміського парку на даху вагона знаходять 2
дитини.
дітей, одного з яких (хлопця віком 13 р.) вражено струмом.
Поїзд №6550 Сянки – Мукачево (ЕР2 №335/518) через
несправність зчепу запросив допоміжний локомотив. О 20.13 зі ст.
Поїзд №6550
Мукачево надано допоміжний локомотив ВЛ11 №057. Поїзд з затримано на 1год
допоміжним локомотивом відправився о 20.20 із затримкою на 1
31хв
год. 31 хв
При відправлені поїзда №3793 (2ТЕ116 №1509) відбулось
Поїзд №3793
спрацювання автогальм. Оглядом працівниками ВЧД виявлено
відправився о
розчеплення сторонніми особами вагонів між 61 вагоном
21.20 із
№68021633 та 62 вагоном №68020643 (із закинутим розчіпним затримкою на 35
важелем).
хв
Поїзд №2721 (ВЛ80т №1024) запинився за показаннями пристрою
КТСМ «Тривога-1» у 53 рух. од. 1 вісь права сторона. Оглядом
локомотивною бригадою вагона встановлено ходовий нагрів.
Поїзд відправився о 17.28 із затримкою на 45 хв. Слідуючи далі о
Затримка поїзда
18.57-19.32 поїзд зупинявся на ст. Ромодан через повторне
№2721 склала 2
спрацювання пристрою КТСМ «Тривога-1» там само – оглядом
год. 03 хв.
працівників ВЧД встановлено ходовий нагрів. О 22.29-22.53 поїзд
зупинявся на 138 км ПК9 перегону к.п. 143 км – Гребінка за
показаннями пристрою АСДК-Б «Тривога-2» там само та
«Тривога-1» у 52 рух. од. 3 вісь ліва сторона – оглядом

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент

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

11.06.2018
05:48
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Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Самбір – Дубляни Самбірські

11.06.2018,
21:55

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль,
перегін Гадинківці –
Копичинці

12.06.2018,
09.47

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст. Миронівка

22

12.06.2018,
18:42

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
перегін роз’їзд Панське
– Черкаси.

23

12.06.2018
21:20

20

21

24

12.06.2018,
22:50

25

13.06.2018

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми, ст.
Люботин
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Синельникове-2
Регіональна філія

локомотивною бригадою нагрів підтверджено. Поїзд прибув на ст.
Гребінка о 23.18 із загальною затримкою на 2 год. 03 хв.
Поїзд №6132 Самбір – Стрий (ЕР2 №1124) зупинився на 61 км
ПК2 з вимогою допоміжного локомотиву через злам двох
струмоприймачів. За попередньою інформацією причина –
крадіжка сторонніми особами контактного дроту. Поїзд з
допоміжним локомотивом ЧМЕ3 №3079 відправився із затримкою

Затримка поїзда
на 02 год. 50
хв.По впливу
затримано поїзди:
№6131 на 2 год.
44 хв., №50 на 2
год. 50 хв

1-0-0
Втручання в
діяльність

Поїзд №358 Рахів – Київ (2ТЕ10м №2375 ТЧ-5 Тернопіль, у складі
12 вагонів) надійшов по стику Заліщики із запізненням на 27 хв. Загальна затримка
Зупинився на 75 км ПК10 перегону та запросив допоміжний через
поїзда склала 2
несправність локомотива. Зі ст. Чортків надано допоміжні М62
год. 41 хв.
№1410 та М62 №1259.
Поїзд №6724 Миронівка – Київ (ЕПЛ №009) відправився зі станції
о 09.47 (згідно графіка відправлення о 08.20) із запізненням на 1 Затримка поїзда
год. 27 хв. О 08.49 запросив допоміжний локомотив. Допоміжний
№ 6724 склала
локомотив надано зі ст. Миронівка (ВЛ80т №525). Причина
1год.27хв
встановлюється
Машиніст поїзда №62 Миколаїв – Москва (ТЕП70 №164) на 886
Допущено
км застосував екстрене гальмування, при швидкості 45 км/год.,
травмування
для попередження наїзду на людину. Допущено травмування
сторонньої особи.
сторонньої особи Потерпілого доставлено каретою швидкої
Затримка поїзда
допомоги в міську лікарню №3 м. Черкаси (травма голови та
№62 склала 12 хв
ноги)..

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6920 Огульці – Харків-Балашовський (ЕР2 №373)
Поїзд № 6920
затримано на 58 хв. через бійку в поїзді. Робітниками поліції
затримано на 58хв
затримано громадянина, який вчинив бійку

1-0-0
Втручання в
діяльність

Затримка поїзда
№4857 склала 24
хв. По впливу
затримано поїзд
№103 на 14 хв.
Затримки поїздів

1-0-1 Аварія

Машиніст поїзда №4857 (ВЛ11 №498 (ТЧ-1 НижньодніпровськВузол) у вхідного сигналу «Ч» застосував екстрене гальмування
для попередження наїзду на людину. Потерпілого госпіталізовано
до лікарні.
На лінію 102 поступило анонімне повідомлення про замінування

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Аварія

1-0-0
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«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, ст. Львів

пасажирського вокзалу ст. Львів. Проводяться евакуаційні та
пошукові заходи. Доповнення:О 03.18 вибухонебезпечних
пристроїв не виявлено, роботу вокзалу відновлено.
Регіональна філія
Поїзд №749 Київ – Івано-Франківськ (ЧС4 №178) прибув із
«Львівська залізниця», затримкою на 1 год. 10 хв. через прослідування ст. Здолбунів із
ДН-1 Львів, ст. Івано- затримкою на 30 хв., на ст. Красне здався із затримкою на 59 хв.
Франківськ
по причині не витримки перегінних ходів.
Регіональна філія
Поїзд №2615 (ВЛ82м №074) зупинявся на 325 км ПК9 непарної
«Одеська залізниця», колії через несправність локомотива з вимогою допоміжного
ДН-3 Знам’янка
локомотива. Допоміжний надано зі ст. Пантаївка ВЛ82М №091, О
06.11 поїзд відправлено з перегону. О 06.37 ст. Пантаївка
прослідував із запізненням на 1 год. 37 хв. По впливу затримано
поїзди: №2301 на1 год. 37 хв., №6331 на 1 год. 25 хв., №225 на 16
хв.
Регіональна філія
Поїзд №342 Кишинів – Москва (ЧС4 №183) на колії №2
«Південно-Західна
смертельно травмував сторонню жінку. Затримка поїзда склала 27
залізниця», ДН-1 Київ хв. По впливу затримано поїзд №816 на 20 хв. Повідомлено:
поліція, швидка допомога.
Регіональна філія
Поїзд №6451 Заліщики – Коломия (ДПЛ №004) на вхідній
«Львівська залізниця», горловині станції травмував сторонню жінку Потерпілу з травмою
ДН-4 Івано-Франківськ голови доставлено до ЦРЛ м. Коломия
Регіональна філія
Поїзд №318 Одеса – Запоріжжя (2ТЄ10УТ №0075) на 285 км
«Одеська залізниця», ПК10 застосував екстрене гальмування для попередження наїзду
ДН-4 Херсон
на сторонню особу. Наїзд попередити не вдалося – смертельно
травмовано чоловіка, який сидів на колії. Поїзд відправлено в
00.32 із затримкою на 57 хв.
Регіональна філія
Поїзд №4801 (ВЛ80С №646) на 75 км станції застосував екстрене
«Одеська залізниця», гальмування для попередження наїзду на сторонню особу. Наїзд
ДН-1 Одеса
попередити не вдалося – смертельно травмовано чоловіка.
Регіональна філія
Поїзд №3551 (ВЛ8 №993) на 7 колії станції застосував екстрене
«Придніпровська
гальмування для попередження наїзду на сторонню особу. Наїзд
залізниця», ДН-2
попередити не вдалося – травмовано чоловіка
Кривий Ріг
Морський та річковий транспорт

немає

Затримка поїзда
№ 749 склала
1год. 10хв.

Втручання в
діяльність
1-0-0 Інцидент

Несправність
локомотива

1-0-0 Інцидент

Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-0-1 Аварія

Травмовано
сторонню особу

1-0-1 Аварія

Смертельно
травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія

Смертельно
травмовано
сторонню особу
Травмовано
сторонню особу

1-1-0 Аварія
1-1-0 Аварія
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00:10

м. Маріуполь,
ТОВ «Азовський
судноремонтний
завод», причал № 5

О 00 год. 10 хв. 11.06.2018 під час перешвартування т/х
«MARANTA» від причалу № 8 до причалу № 1 за допомогою
морських буксирів «П. ГАЛАКТІОНОВ» та «А. ЯКОВЕНКО» у
присутності на борту судна капітана ТОВ «Азовський
судноремонтний завод» відбувся навал судна на причал № 5.
На причалі № 5 ТОВ «Азовський судноремонтний завод»
маються незначні пошкодження. Від капітана та диспетчера
ТОВ «Азовський судноремонтний завод» до Служби капітана
Маріупольського морського порту після настання аварійної
події інформації не надходило. Зв'язок із судном здійснюється
через капітана ТОВ «Азовський судноремонтний завод».
Поточні погодні умови: вітер NNE = 6,7 – 9,6 м/с, хвилювання
1 бал. суховантажне судно - «MARANTA», прапор – Острови
Кука, порт приписки – SAINT JOHNS, судновласник – Oceanic
international, рік побудови – 2000, місце побудови – Nanjing
(Китай), довжина – 100,6 м, ширина – 18,5, без вантажу.

Судно
знаходиться
у
ремонті,
без
вантажу.
Пошкоджень
судна, водотечі,
жертв
та
постраждалих
немає.

1-0-0 Інцидент

