Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 12.07.2018 по 19.07.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
4
0
11
2
15
2

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовані
3
21
24
Травмовані
0
0
0
0

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
2
0
3
0
0
0
5
0

Травмовані
0
0
0
0

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинули
0
0

Травмовані
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

1

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій

Травмовано

Катастрофи
0
0
Аварії:
9
5
- наїзди на сторонніх
осіб
8
5
- пожежі
0
0
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
1
0
вантажу та ін.
Інциденти
9
0
ВСЬОГО:
18
5
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
6
0
діяльність
ДТП на залізничних
1
0
переїздах
Інше
1
0
ВСЬОГО:
8
0
№

Дата і час
скоєння
подій
12.07.2018
17:50

1

13.07.2018
07:45
2

Місце скоєння
подій

Причини та короткі обставини подій

Автомобільний транспорт
На а/д Знам’янка –
Водій автобуса Фольксваген ЛТ-35ПЕ, рухався по маршруту
Луганськ-Ізваріне біля Дніпро-Павлоград з 18 пасажирами скоїв зіткнення з
зупинки с. Межерич, легковим автомобілем ВАЗ-2107, який рухався по зустрічній
Дніпропетровської смузі і здійснював розворот, не надав переваги в русі
області
автобусу
На вулиці Броварське
шосе, зупинка
громадського
транспорту
«Птаховабрика»
у м. Києві

Водій автомобіля Шевроле-Крузе», рухаючись в напрямку
м. Києва, недотримався безпечної дистанції та безпечного
інтервалу, скоїв зіткнення з мікроавтобусом МерседесБенц–416, який рухався попереду в попутному напрямку,
здійснюючи перевезення 8 пасажирів
за приміським
внутрішньообласним автобусним маршрутом
№702

0
3
3
0
0
0
3
Травмовано
0
0
0
0

Наслідки подій
В наслідок ДТП 4
пасажири автобуса
отримали травми,
пасажир автомобіля
ВАЗ-2107 загинув на
місті ДТП.
Постраждалі відсутні

Попередня
причина
пригоди
1-1-4 Не з вини

1-0-0 Не з вини

13.07.2018
12:45
3

13.07.2018
16:40
4

5

13.07.2018
18:00
14.07.2018
07:05

6

14.07.2018
15:50
7

8

15.07.2018
12:10

16.07.2018
09:40
9

10

16.07.2018

«Бровари - Київ»
На 357 км а/д М-06
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц-ВІТО не вибрав
Київ-Чоп,
безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної
Рівненської області дистанції та допустив зіткнення з легковим автомобілем
ВАЗ-21099, який рухався попереду в попутному напрямку.
Від удару легковий автомобіль ВАЗ-21099 по інерції
допустив зіткнення з вантажним автомобілем ІВЕКОМАГИРУС, який рухався попереду та зупинився перед
перехрестям для надання переваги у русі
На перехрестті вулиць Водії автобуса Рута-25СПГ, здійснюючи перевезення 2
Іллінська та
пасажирів за міським маршрутом №13 «ТепличнийЧерновола
Героїв Крут» не дотримався безпечної дистанції та
у м. Суми
допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
ТОЙОТА-ЛЕНД-КРУЙЗЕР
На вул. Лахтинська
Водій автомобіля ВАЗ-21113 виїхав на зустрічну смугу
у м. Запоріжжя
руху, де здійснив зіткнення з автобусом Ікарус-260,
що рухався без пасажирів не за маршрутом.
На 160 км автодороги Водій легкового автомобіля Фольксваген-Пассат не
М-06 Київ – Чоп
дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і
у с. Березівка
допустив зіткнення з автобусом ПАЗ-32054, водій якого
Житомирської
здійснював перевезення 9 пасажирів за приміським
області
маршрутом Житомир – Заможне
На вул. 15 Квітня
Водій автобуса Богдан-А09202, здійснюючи перевезення
у м. Тернополі
13 пасажирів за міським маршрутом не переконавшись
що всі пасажири вийшли почав рух з відкритими
дверима через що відбулося падіння пасажира. Після
пригоди водій автобуса продовжив рух та зник з місця
пригоди
На 681 км автодороги Водій мотоцикла Kавасакі-вулкан не впорався з керуванням
М-06 «Київ-Чоп»,
та допустив зіткнення з автобусом МАН-03, водій якого
Львівська області
здійснював нерегулярні перевезення 47 пасажирів за
міжнародним маршрутом Львів - Венеції
На перехресті
Водій автобусу БАЗ-А079.14, здійснюючи регулярні
Білгородського шосе перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 33е
та вул. Рудика
«ст.м. «Держпром» –
сел. Жуковського (Військове
в м. Харкові
містечко)», внаслідок невиконання вимог сигналів
регулювання
допустив
зіткнення
з
легковим
автомобілем МІЦУБІСІ-ЛАНЦЕР
На вул. Полтавський Водій невстановленого легкового автомобіля внаслідок

Водій та пасажир
легкового автомобіля
ВАЗ-21099 отримали
тілесні ушкодження та
госпіталізовані до
Дубенської районної
лікарні

1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій та 2 пасажира
автомобіля ВАЗ 2111
отримали травми
Водій та 3 пасажири
легкового автомобіля
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Пасажир отримав
травму

1-0-1 З вини

Водій мотоцикла
отримав травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

1-0-4 Не з вини

12:10

Шлях
в м. Харкові

18.07.2018
08:30

На перехресті вул.
Львівська та вул.
Європейська в м.
Луцьк,
Волинської області
На перехресті вулиць
Нагорної та
Довганюка
в м. Бердянськ,
Запорізької області
На пр. Східний
в м. Бердянськ,
Запорізька області

11

17.07.2018
09:48
12

13

17.07.2018
11:00

18.07.2018
11:00
14

18.07.2018
10:30
15

1

2

На а/д «Львів – РаваРуська», на 12 км. +
950 м. в районі
с. Великий Дорошів,
Львівська області
На просп.
Московському
в м. Харкові

12.07.2018
15:10

На вул. Харківській,
у м. Суми

13.07.2018
17:10

На вул Харківська
(район зупинки СКД)
у м. Суми

недотримання бокового інтервалу допустив наїзд на стоячий
автобус БАЗ-А079.14, який був припаркований на узбіччі
без пасажирів і водій якого здійснював регулярні
перевезення за приміським маршрутом № 1168 «Харків –
Солоницівка»
Водій вантажного автомобіля МАН-19322 не надав переваги 4 пасажири автобуса
у русі та допустив зіткнення з автобусом Богдан-А092, отримали легкі тілесні
водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за ушкодження
маршрутом № 24

1-0-4 Не з вини

Водій легкового автомобіля ЗАЗ-1103 при виїзді на головну
дорогу не надав переваги у русі та допустив зіткнення з
легковим автомобілем ВАЗ-2110 та автобусом Івеко,
водій якого здійснював перевезення 11 пасажирів за
маршрутом № 9
Водій автобуса Рута-25А, здійснюючи перевезення 13
пасажирів за маршрутом № 17, не врахував дорожню
обстановку та допустив наїзд на 2 осіб на пішохідному
переході
Водій автобуса БАЗ-А 079.04, здійснюючи перевезення 25
пасажирів за маршрутом «Львів – Жовква», допустив наїзд
на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
дороги

Водій
легкового
автомобіля ЗАЗ-1103
отримав
тілесні
ушкодження

1-0-1 Не з вини

2 пішоходи отримали
тілесні ушкодження

1-0-2 З вини

Пішохід від отриманих
травм загинув.

1-1-0 Не з вини

Водій легкового автомобіля Нісан-Прімєра, знаходячись на
перехресті, раптово почав здійснювати маневр повороту
праворуч в результаті чого відбулось зіткнення з автобусом
БАЗ А-079.25 водій якого здійснював перевезення 28
пасажирів за маршрутом «Харків – Покровськ»

1 пасажир автобуса та
1 пасажир легкового
автомобіля отримали
тілесні ушкодження.

1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Міський електричний транспорт
Під час руху заднім ходом водій вантажного автомобіля
ГАЗ-2705 не впорався з керуванням та допустив на стоячий
тролейбус Богдан-Т70-117
Під час руху у тролейбуса відбулося обривання
струмоприймача та падіння башмака на легковий
автомобіль ДАЧА ЛОГАН, який рухався по суміжній
смузі.
Водій
тролейбуса
здійснював
регулярні
перевезення 12 пасажирів за міським маршрутом №1

«Тепличний-Прикордонна»

3

14.07.2018
10:20

На проспекті Науки
у м. Харкові

17.07.2018
08:25

На пр-т Ювілейний,
у м. Харкові

18.07.2018
05:55

На вул.
Привокзальній
в м. Суми

4

5

12.07.2018
10:10
1

12.07.2018
21:55
2

12.07.2018
18:15
3

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, 25 км ПК7
перегону Ізяслав –
Клембівка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Мечетна – Чаплине
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса,
ст. Кремидівка

Водій тролейбуса ЛАЗ, здійснюючи перевезення 15 Постраждалі відсутні
пасажирів за міським маршрутом № 2, не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив
зіткнення з легковим автомобілем Хюндай-Тіксон
Водій легкового автомобіля ФІАТ-ДАБЛО внаслідок Постраждалі відсутні
порушення правил маневрування скоїв попутне зіткнення з
легковим автомобілем ТОЙОТА-КАМРІ та тролейбусом
ЛАЗ-Е301D1 водій якого здійснював перевезення 100
пасажирів за міським маршрутом № 24 «ст.м. «Академіка
Барабашова» – 602-й мікрорайон»
Водій
невстановленого
легкового
автомобіля,
не Механічні
дотримався безпечного інтервалу руху та допустив пошкодження
зіткнення з тролейбусом Еталон 12110, здійснюючи транспортних засобів
перевезення 6 пасажирів за маршрутом № 18.
Залізничний транспорт
Дизель-поїзд №6229 Шепетівка – Ланівці (ДР1А №277)
застосував екстрене гальмування для попередження наїзду на
сторонню особу. Наїзду уникнути не вдалося – травмовано
чоловіка (постраждалого госпіталізовано швидкою до міської
лікарні). Поїзд відправився о 10.40 із затримкою на 50 хв.
Поїзд №228 Бердянськ – Київ (2ТЕ116 №1240Б/1324А)
зупинився на 10 км ПК6 через задимлення турбокомпресора
секції
№1324А.
Задимлення
ліквідовано
силами
локомотивної бригади. О 22.16 машиніст запросив
допоміжний локомотив надано допоміжний локомотив
2ТЕ116 №1630 Поїзд з допоміжним локомотивом
відправився о 23.15 із затримкою на 1 год. 20 хв.
За повідомленням начальника станції Котеленець на під’їзній
колії (на балансі колієвласника) під час виконання
маневрової роботи з прибирання 1 завантаженого вагона №
66241746 (УЗ, філія «ПВРЗ»; ДР – 30.09.2017 вантаж –
металобрухт) локомотивом ЧМЕ3 №2547 вперед, за
хрестовиною стрілочного переводу №24 допущено
сходження вагону двома колісним парами першого візка
лівою стороною у середину колії.

Травмовано сторонню
особу. Затримано
поїзд на 50 хв.

1-0-0 З вини

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-1 Аварія

Затримано поїзд
на 01 год. 20 хв.
1-0-0 Інцидент

Сходження рухомого
складу з колії
1-0-0 Аварія
(Сходження)

4

5

13.07.2018
11:30

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Затока – ШклоСтаржиська

13.07.2018,
18:20

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

13.07.2018
21:33
6

7

15.07.2018
05:35

15.07.2018
18:53
8

15.07.2018
20:24
9

10

11

16.07.2018
03:10

16.07.2018
11:15

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-4 Херсон, ст.
Березнегувате

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ
ст. Борщагівка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, перегін
Комарівці – Деражня
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
перегін Носівка –
Ніжин
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
вокзал Караваєві-Дачі
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка

За повідомленням на 3 км ПК8 (під мостом) виявлено
пакунок в якому знаходяться три снаряди. Місце огороджене.
Доповнення: о 15.00 снаряди вилучено ДСНС. Затримки руху
поїздів немає.

Затримок руху поїздів
немає

Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№3301 на технологічному переїзді у парку Череднички
Травмовано
травмовано стороннього чоловіка (похилого віку) – стороннього чоловіка
ампутація
правої
нижньої
кінцівки.
Потерпілого
(похилого віку)
госпіталізовано
Поїзд №2518 (2ТЕ10УТ №0031 Б/0073 Б застосував екстрене
Смертельне
гальмування для запобігання наїзду на частину людського травмування. Затримка
тіла (рука). Після обстеження колії інших частин не поїзда №2518 склала 1
виявлено.. Апостолове прибув із запізненням на 20 хв. По год. 32 хв. По впливу
прибуттю на ст. Апостолове після ретельного обстеження затримано поїзд №298
складу поїзда виявлено пошкодження наметільника
на 41 хв., на ст
локомотива та останки тіла.
Поїзд № 6602 Тетерів – Борщагівка (Ер9м №565) смертельно
Затримки поїздів
травмував стороннього чоловіка
немає
Електропоїздом №6359 Жмеринка – Гречани (ЕР9М №549) в
районі зупиночної платформи Волоське смертельно
травмовано стороннього чоловіка

Поїзд затримано
на 11 хв.

Електропоїздом №6922 Дарниця – Ніжин (ЕР9М №538) на
749км ПК9 смертельно травмовано стороннього чоловіка.

Поїзд затримано
на 10 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія
Від аноніма на телефон поліції надійшло повідомлення про
мінування будівлі вокзалу. Пасажирів евакуйовано,
призупинено рух поїздів. вибухонебезпечних пристроїв не
виявлено, роботу вокзалу та рух поїздів відновлено
Поїзд № 2815 (ВЛ80Т №1329) прибув на станцію та
затребував допоміжний локомотив у зв’язку з несправністю
електровоза (задимлення МВ-2 секції-1, ведуча, відключено
3, 4 ТЕД). Поїзд тимчасово залишено на станції, допоміжний

1-0-0 Втручання
в діяльність
Загальна затримка
поїзда склала понад 2
години.

1-0-0 Інцидент

12

13

14

15

16

17

18

19

локомотив надається зі ст. Миронівка поїздом №4402
17.07.2018
Регіональна філія
На пульт-табло ДСП з’явилась короткочасна хибна
Затримано поїзд
02:25
«Придніпровська
зайнятість ділянки НП. Оглядом працівників ШЧ на №3502 на 2 год. 13 хв.
залізниця», ДН-2
стрілочному переводі №1 виявлено крадіжку невідомими
Кривий Ріг
особами матеріалів верхньої будови колії: накладка Р65 6отворна – 4 шт., накладка 4-отворна в корні гостряка – 1 шт.,
стикові болти у зборі – 12 шт., кореневі болти у зборі – 4 шт.
Рух по стрілочному переводу закрито. О 04.50 несправність
усунуто
17.07.2018
Регіональна філія
Поїзд №6302 Червоноград – Ковель (М62 №1361) прибув із
Поїзд №6302
06:23
«Львівська залізниця», запізненням на 1 год. 02 хв. через несправність локомотива з
відправлено із
ДН-3 Рівне, ст.
вимогою допоміжного локомотива. Поїзд з допоміжним
затримкою
Володимирлокомотивом М62 №1397 ТЧМ-7 Яковлєв відправився о
на 1 год. 30 хв.
Волинський
06.52 із затримкою на 1 год. 30 хв.
Під час руху маневрового локомотива (ЧМЕ3 №5281)
Регіональна філія
під’їзною колією, яка веде до Малинської паперової фабрики,
«Південно-Західна
17.07.2018
на нерегульованому переїзді 3 км відбулося зіткнення з
залізниця», ДН-4
Постраждалих не має.
15:15
автомобілем
ТОЙОТА-ЛАНД-КРУЗЕР
Вини
філії,
Коростень, ст.
пошкоджень інфраструктури та рухомого складу немає. Без
Пенізевичі
травмованих
Регіональна філія
У поїзді №317 Запоріжжя-1 – Одеса (ЧС7 №315 ТЧ-3
«Придніпровська
Мелітополь) при відправленні, після графікової стоянки, Поїзд відправлено за
17.07.2018,
залізниця», ДН-3
відбулося саморозчеплення між 5 та 6 вагонами (№04613170,
призначенням із
16:16
Запоріжжя ст.
№04616108). Після з’єднання складу, поїзд відправлено за
затримкою на 32 хв.
Запоріжжя-1
призначенням із затримкою на 32 хв.
17.07.2018
Регіональна філія
За повідомленням ДС, місцевим жителем виявлено снаряди
Затримки поїздів
16:00
«Одеська залізниця», часів ВВВ в 30 м від колії №4 в бік лісосмуги. На місце
немає, небезпеки не
ДН-1 Одеса, ст. Сербка прибули ДСНС. Місце огороджене.
становить
17.07.2018,
ст. Вигода
За повідомленням майстра БМЕУ під час укладання плитки
Затримки поїздів
17:20
на пероні колії №21, виявлено снаряд часів ВВВ. Місце
немає
огороджене. Затримки поїздів немає
Регіональна філія
Машиніст поїзда №282 Генічеськ – Хмельницький на 1080
«Придніпровська
км ПК9 застосував екстрене гальмування для запобігання
17.07.2018
Травмовано сторонню
залізниця», ДН-3
наїзду на сторонню людину. Наїзд запобігти не вдалося –
18:54
особу
Запоріжжя, ст.
травмовано чоловіка. Постраждалого з черепно-мозковою
Вільнянськ
травмою госпіталізовано в міську лікарню
Регіональна філія
Поїзд №74 Львів – Москва (ЧС4 №036, ТЧМ-11 Петренко) на Смертельнотравмуван
17.07.2018,
«Південно-Західна
754 км ПК6, 2 головній колії, станції застосував екстрене
но сторонню жінку.
22:01
залізниця», ДН-1 Київ, гальмування для запобігання наїзду на сторонню людину. Затримка поїзда склала

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0 Інцидент

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

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

20

18.07.2018,
03:51
18.07.2018
11:20

21

ст. Носівка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка, ст.
Знам’янкаПасажирська
Філія «Пасажирська
компанія»,
м. Київ

18.07.2018
15:40

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ

18.07.2018
18:17

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів

22

23

18.07.2018
23:12

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ

19.07.2018
01:00

Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,

24

25
26

19.07.2018
06:24

Наїзд запобігти не вдалося – смертельно травмовано жінку
Локомотив (ВЛ80Т №1425, Полтава) від поїзда №375 під час
прямування в пасажирське депо ТЧ-7 Знам’янка прослідував
заборонне показання сигналу М3 з наступним розрізом
стрілочного переводу №103 (пошерстна).

на 23 х
розріз стрілочного
переводу

Працівником ПЧ-2 Мартинюком виявлено дим над дахом
Пошкоджено дах
будівлі складського приміщення, що не використовувалось,
будівлі та дерев’яні
на території бази відстою туристичних вагонів (на балансі
елементи стелі,
ПК ВЧ-1). Викликано пожежну охорону ДСНС України у м.
потерпілих немає.
Києві. О 12.07 пожежу ліквідовано за допомогою 4 пожежних
Затримки поїздів
автомобілів ДСНС.
немає.
Поїзд №3437 (ВЛ80 №1078) зупинився на 93 км ПК7 за
Поїзд готовий до
показанням пристрою АСДК-Б «Тривога-2» в 11 з голови відправлення о 18.25,
поїзда вагоні, 1 вісь права сторона. Оглядом ТЧМ у вагоні
відправлено після
№63483218 (УЗ), вантаж глина, 70 т, виявлено нагрів букси.
пропуску поїздів о
Поїзд прибув на ст. Яготин о 16.06, після огляду дозволив
18.50 із загальною
слідування до ст. Дарниця (відправився о 16.25 +41 хв.). затримкою на 2 год. 40
Пристроєм АСДК-Б о 16.45 на 70 км ПК8 перегону
хв.
Переяславська – Березань повторно зафіксовано «Тривога-1»
у цьому вагоні. На ст. Березань ТЧМ-12 Яровий замовив
відчепку вагона. Вагон відчеплено.
Поїзд №8501 (2М62У №343) зупинився на 1439 км ПК3 через
Поїзд відправився із
несправність гальмівної магістралі з вимогою допоміжного затримкою на 2 год. 25
локомотива. Допоміжний ВЛ80 №459, надано зі ст. Красне.
хв. По впливу
затримано поїзди:
№6045 на 1 год. 07 хв.,
№134 на 49 хв., №18
38 хв.
Поїзд №953 Чернівці – Вижниця (ЧМЕ3 №2652, ТЧ-13
Поїзд відправився о
Чернівці)
запросив
допоміжний
локомотив
через 00.31 із затримкою на
несправність локомотива (лопнула прокладка головки блока
2 год. 09 хв.
циліндра). Допоміжний 2ТЕ10М №2650 ТЧ-13 Чернівці,
ТЧМ-13 надано зі ст. Снятин.
Поїзд №763 Київ – Одеса через несправність АЛСН прямує зі
ст. Фастів з обмеженою швидкістю до 90 км/год. Прибув на
кінцеву станцію із запізненням на 1 год. 14 хв.
На виносному пульт-табло ДНЦ перегін хибно сигналізує
Затримано поїзд
зайнятістю. О 06.42 за повідомленням ДСП ст. Золотоноша
№6064 на 48 хв.

1-0-0 Інцидент
1-0-0 Інше
Пожежа

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

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

ДН-2 ім. Т. Шевченко,
перегін роз’їзд
Панське – роз’їзд
Чапаївка

1

13.07.2018
18:10

Миколаївський
морський порт, причал
№ 13, портовий засіб
UANLV – 0013,
вантажний термінал
ТОВ «Європейська
транспортна
стивідорна компанія»,
рівень охорони – 1
(перший)

Сидоріна на 871 км ПК10 на колії виявлено вантажний
автомобіль Renault 370 О 06.35 надано наказ №170 ДНЦ
Філімонова на закриття перегону для руху поїздів. О 08.51
після відновлення габариту надано наказ №172 ДНЦ Яненко
на відкриття перегону для руху поїздів.
Морський та річковий транспорт
За інформацією, яку отримано електронною поштою о
18 год. 55 хв. 13.07.2018 від начальника СМБ Миколаївської
філії ДП «Адміністрація морських портів України» О 18 год.
10 хв. 13.07.2018 від агента було отримано інформацію про
те, що під час проведення прикордонного та митного
контролю на прихід т/х «SC TAIPEI», прапор – Гонконг, IMO
екіпаж судна – 22 особи (Китай) було виявлено не
задекларовані капітаном судна: захисні каски – 5 (п’ять),
бронежилети – 5 (п’ять), хімічна речовина – 8 (вісім) т, фарба
– 280 л, розчинник – 356 л, важке пальне – 11, 831 т, долари
США – 400 (чотириста), що складає загальну суму 3 000 000
грн.
Заходи оперативного реагування:
складено декларацію з охорони;
співробітником митної служби, складено протокол про
порушення митних правил;
повідомлення про порушення митних правил
відправлено до ВОД СОРП, ВМБО ДП «АМПУ».

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

1-0-0 До відома

О. ГОНЧАР

