Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 17.05.2018 по 24.05.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
4
1
5
1
9
2

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
0
0
Не ліцензований
3
7
Інше
1
0
ВСЬОГО:
4
7

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Травмовано
24
4
28
Травмовано
0
16
0
16

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
1
0
4
0
0
0
5
0

Травмовано
1
4
0
5

Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

3

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
7
12
7

Травмовано
0
5
5

0

0

0

3

0

0

2
17

0
7

0
5

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій
18.05.2018
16:00

На просп.
Наддніпрянському, у
м. Камʼянське,
Дніпропетровської
обл.

18.05.2018
18:05

На пр-т Людвіга
Свободи,
у м. Харкові

1

2

Місце скоєння
подій

Травмовано

9

0

0

4

1

1

1
14

0
1

1
2

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Під час руху автобуса БАЗ-А079, водій якого здійснював 22 пасажири автобуса
перевезення 40 пасажирів за міським маршрутом № 10
отримали травми
«Залізничний вокзал-ж/м Лівобережний», у водія
погіршився стан здоров’я, в наслідок чого він
короткочасно втратив керування та здійснив наїзд на
вантажний автомобіль ДАФ, який стояв на узбіччі
Водій легкового автомобіля ШКОДА-ФАБІА не дотримав Постраждалі відсутні
безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з
автобусом I-ВAН-А07А-22, водій якого здійснював
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 282
«ТРЦ Караван – ст. м. Холодна Гора»

Попередня
причина
пригоди
1-0-22 З вини

1-0-0 Не з вини

19.05.2018
16:40

На вул. Академіка
Павлова
у м. Харкові

20.05.2018
11:30

На вул. Київський
Шлях у м. Бориспіль
Київської області

20.05.2018
07:15

На 667 км автодороги
Київ – Чоп поблизу с.
Нагірне,
Львівська область

Водій
автобуса
Фольксваген-ЛТ-35,
здійснюючи
перевезення 9 пасажирів для власних потреб не впорався з
керуванням зїхав у кювет де допустив перекидання
транспортного засобу

18.05.2018
18:55

На вул. Бобринецький
шлях
в м. Кропивницький
На 731км, а/д М-06
«Київ-Чоп», поблизу
с. Ганьковиця,
Свалявського району,
Закарпатської
області
На вул. Бірюзовій,
у м. Кривому Розі,
Дніпропетровської
області
На 800 км траси М06
Київ – Чоп
м. Ужгород.
Закарпатської
області

Під час заправки на газовій АЗС «Укренерго», стався розрив
газового балону без послідуючого горіння на автобусі БАЗ
2215
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2106 раптово виїхав на
смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з
пасажирським автобусом БАЗ-А079.34, водій якого
здійснював перевезення пасажирів за маршрутом «МіжгіряУжгород»

На 121км а/д Р-61
Батурин-Конотоп-

Водій легкового автомобіля Тойота-Кемрі не витримав
безпечної дистанції, внаслідок чого допустив зіткнення з

3

4

5

6

22.05.2018
14:50
7

8

20.05.2018
13:00

22.05.2018
15:03
9

10

23.05.2017
08:15

Під час руху в автобуса I-ВAН A07A-22, водій якого
здійснював регулярні перевезення 15 пасажирів за
міським маршрутом № 240е «ст.м. «Академіка
Барабашова» – сел. Жуковського», відлітає заднє ліве
колесо, яке стикається з легковим автомобілем ОПЕЛЬ
КОРСА, який рухався в зустрічному напрямку
Водій автобуса МАН-08.150, здійснюючи первезення 15
пасажирів за регулярним маршрутом Чигирин – Київ,
допустив наїзд на 2 пішоходів які перетиналу проїжджу
частину дороги по пішохідному перехіді

Водій автобуса Мерседес-Бенц-312D, рухаючись без
пасажирів, не за маршрутом, на прилеглій територій
майданчику СТО виконуючи маневр правого розвороту
допустив наїзд на пішохода
5 працівників ШЧ-9 Мукачево під час слідування на
власному автомобілі марки Шкода Фабия потрапили в ДТП
з автомобілем марки ОПЕЛЬ

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

1 пішохід від
отриманих травм
загинув на місці
пригоди ще один
отримав травму та
був доставлений до
лікарні
9 пасажирів автобуса
отримали травми
різних ступенів
тяжкості та були
доставлені до лікарні
Механічні
пошкодження
транспортного засобу
Водій легкового
автомобіля легкового
автомобіля помер в
кареті швидкої
допомоги

1-1-1 З вини

1-0-9 Не
ліцензований

1-0-0 Технічна
несправність
1-1-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

В наслідок ДТП водій
автомобіля Шкода
Фабия загинув на
місті ДТП а 4
пасажирів отримали
травми
Постраждалі відсутні

1-1-4 Не
ліцензований

1-0-0 Не з вини

Суми,
Сумської області
23.05.2017
07:05

На 484км а/д Київ –
Чоп,
Львівська області

22.05.2018
17:10

На перехрестті пр-т
Московський
та вул. Польова
у м. Харкові

23.05.2018
08:30

Онуфріївський район
Кіровоградської
області

17.05.2018
13:50

На проспекті
Ювілейному
у м. Харкові

18.05.2018
12:25

На Салтівському
Шосе,
у м. Харкові

21.05.2018
15:30

На вул. Сосюри
в м. Лисичанськ,
Луганської області

11

12

13

1

2

3

автобусом ПАЗ-А079.23, що рухався в попутному напрямку,
здійснюючи перевезення 15 пасажирів за регулярним
міжміським маршрутом «Конотоп - Суми»
Водій вантажопасажирського автомобіля марки МерседесБенц, який здійснював перевезення 8 пасажирів за
маршрутом Республіка Чехія – Україна не врахував
дорожньої обстановки під час вибору безпечної дистанції та
швидкості руху, внаслідок чого допустив зіткнення з
автопоїздом у складі вантажного автомобіля-тягача марки
МЕРСЕДЕС БЕНС АКТРОС і напівпричіпа марки СМИТЗ,
який рухався попереду в попутному напрямку.
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2101 внаслідок порушення
правил проїзду перехресть скоїв зіткнення з автобусом
БОГДАН А09202, водій якого здійснював регулярні
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 249е
«ст.м. «Майдан Конституції» – 602-й мікрорайон»
Водій автомобіля ГАЗ-2705 не дотримався безпечної
швидкості руху, втратив керованість, виїхав на смугу
зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом
МЕРСЕДЕС БЕНС 609 D водій якого здійснював
перевезення 13 пасажирів за внутрішньообласним
автобусним
маршрутом загального користування
Олександрія – Онуфріївка

В наслідок ДТП 6
пасажирів
мікроавтобуса
МЕРСЕДЕС БЕНС
СПРИНТЕР загинули
на місці ДТП; 2
пасажири та водій
отримали травми
Постраждалі відсутні

В результаті ДТП
водій та пасажир
автомобіля та 2
пасажири автобуса
отримали тілесні
ушкодження

Міський електричний транспорт
Водій вантажного автомобіля Івеко, виїжджаючи заднім 2 пасажири тролейбуса
ходом з прилеглої території допустив зіткнення з
отримали травми
тролейбусом ЛАЗ водій якого здійснював перевезення 50
різних ступенів
пасажирів за міським маршрутом № 24
тяжкості
Під час здійснення перевезення 40 пасажирів за міським 2 пасажири отримали
маршрутом № 8 «602-й Мікрорайон - вул. Одеська»,
травми
трамваєм Трамвай-Т-3, стався схід трамвая з рейок
внаслідок не закріплення стику рейок по лівій стороні
Водій тролейбусу ЛАЗ-52222, здійснюючи перевезення 21
Пасажир отримав
пасажира за міським маршрутом «Кирпичний – з-д тілесні ушкодження
Пролетарій» не переконавшись, що посадка пасажирів
закінчилась, закрив двері і почав рух тролейбусу, в
результаті чого відбулось падіння пасажира

1-6-3 Не
ліцензовані

1-0-0 Не з вини

1-0-4 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-2 Не з вини

1-0-1 З вини

23.05.2018
17:28

На Т-образном
перехрестті
вул..М.Бердичівська
вул..Чуднівська
у м. Житомирі

23.05.2018
10:30

На вул. Збаразька,
у м. Тернополі

4

5

17.05.2018
09.38
1

17.05.2018
10.26

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ.
перегін Київ-Товарний
– Київ-Деміївський
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст. Письменна

Водій тролейбусу типу ЗиУ-9, зупинився на мигаючий
зелений сигнал світлофора перед перехрестям для повороту
ліворуч, коли водій транспортного засобу марки Хундай не
помітивши тролейбус та не надавши переваги у русі
тролейбусу почав виїжджати на проїзну частину для
повороту ліворуч зі стоянки біля магазину. Внаслідок чого
правою стороною проїхався по бамперу тролейбуса. Під час
зіткнення в салоні тролейбуса знаходилося: 32 пасажира.
Тролейбус рухався по маршруту міста Житомира №5А
«Гідропарк-Богунія».
Водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись по вулиці
Збаразькій, був неуважний, зачипив струмотримач і обірвав
його, який в свою чергу впав на тролейбус ШКОДА м-т "9",
який стояв на зупинці громадського транспорту і побив
йому лобове стікло. На момент ДТП в салоні тролейбуса
знаходилося близько 15 пасажирів.
Залізничний транспорт
Поїздом №7320 (Ер9м №513, РПЧМ «Київпастранс») перед
вхідним світлофором Чт ст. Київ-Деміївський.

3

4

17.05.2018
23:10

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-3 Суми перегін
Ахтирка – Кириківка
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Травмовано
стороннього чоловіка
1-0-1 Аварія

Поїздом №4301 (ЧС2 №467 ТЧ-3 Мелітополь, ТЧМ ТЧ-8
Дніпро) під час слідування по першій головній колії на 271
км ПК10 (в межах пасажирської платформи).

смертельно
травмовано
стороннього чоловіка,
віком близько 35
років, який перебував
у стані алкогольного
сп’яніння, лежав на
колії, на сигнали не
реагував.

1-1-0 Аварія

На переїзді 7 км (без чергового працівника) поїздом № 4836
(ЧМЕ3 №6617) допущено наїзд на легковий автомобіль
«Шкода». Вини філії немає. Затримка поїзда уточнюється.

Потерпілих немає

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд
№43,
Івано-Франківськ
–
Київ
(2ТЕ10м
№2601А/2827А), на регульованому переїзді 89км з черговим

В наслідок пригоди 1
людина загинула, 1

1-1-1 ДТП на
залізничному

2

17.05.2018
16.35

Постраждалі відсутні

ДН-4 ІваноФранківськ,
ст. Букачівці.

5

18.05.2018
07:20

18.05.2018
15:41
6

18.05.2018
02:00
7

18.05.2018
15:48
8

18.05.2018
19:14
9

10

18.05.2018
20:24

Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман, ст.
Покровськ
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
перегін Святошин –
Біличі
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Кам’янецьПодільський
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-5 Ужгород, ст.
Чоп. Машиніст

працівником, при справно працюючій сигналізації, допущено
людина травмована.
зіткнення головної частини поїзда (з вагона №1 до вагона Затримка поїзда склала
№4) з автомобілем VolksWagen Golf.
19 хв. огляду
Після зміни вагона на вагон №03514502 та пересадки відчеплено вагона №3
пасажирів поїзд відправився із загальною затримкою на 01
(№03516630).
год. 06 хв. Випадок розслідується.
Поїздом № 3606 (2ТЕ116 №594, ТЧМ-4) на колії №6 Травмовано сторонню
травмовано стороннього чоловіка. Чоловіка в свідомості
особу. Затримок
доставлено до медпункту.
поїздів немає.
Поїздом №6619 Київ – Коростень (Ер9м №541, РПЧМ-8) на
14 км ПК7 смертельно травмовано стороннього чоловіка.

Смертельно
травмовано сторонню
особу. Затримка поїзда
склала 10 хв.

Працівниками поліції, які знаходились у нетверезому стані,
Травмовано
здійснено розбійний напад з розбиттям вікна в приміщенні
працівника У.З.
обігріву працівників ПТО та нанесено тілесні ушкодження
оглядачу ремонтнику вагонів. Внаслідок нападу працівник
отримав травму голови. Після закінчення зміни потерпілий
звернувся у міську лікарню міста Кам’янець-Подільський
Поїзда №6595/6596 Хуст – Батьово – Ужгород (Д1 №632- Затримка поїзда склала
1/582-23) через несправність запросив допоміжний
01 год. 15 хв.
локомотив. Допоміжний надано ВЛ11м №145, ТМЧ Харьо зі
ст. Чоп. На ст. Ужгород-1 поїзд прибув із затримкою на 52
хв. По обороту поїзд №6595/6596 Ужгород – Батьово – Тячів
(з тим же допоміжним локомотивом) відправився зі ст.
Ужгород-1 із затримкою на 1 год. 15 хв.
Регіональна філія
Машиніст поїзда №6313 Долинська – Миколаїв-Вантажний
Смертельно
«Одеська залізниця», (Д1 №762-3/775-1 РПЧ-6 Христинівка) при швидкості 43 травмовано сторонню
ДН-4 Херсон,
км/год на 235 км ПК5 застосував екстрене гальмування для
особу. Поїзд
внутрішньовузлове
попередження наїзду на жінку, яка прямувала паралельно
затримано на 4 хв.
з’єднання Парк Рудний колії, спиною до поїзда, що наближався з лівого за
–Миколаїв-Вантажний напрямком руху боку та на відстані 5 – 10 м від поїзда
вийшла на колію. Наїзд не попереджено – жінку смертельно
травмовано.
Регіональна філія
Поїздом №6627 Київ – Коростень (ЕД №060, РПЧМ-8) в
Смертельно
«Південно-Західна
межах станції травмовано сторонню жінку (відрізано стопу). травмовано сторонню
залізниця», ДН-1 Київ, Повідомлено: швидку допомогу, поліцію. До приїзду особу. Затримка поїзда

переїзді

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія
1-0-1 Інше
Виробничий
травматизм

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

11

12

13

14

15

19.05.2018,
04.10-06.30

19.05.2018
12:50

19.05.2018
18:24

19.05.2018
21:01

19.05.2018
23.07

ст. Бородянка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст. Межерічі

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне, ст. Дубно
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Глинна-Наварія –
Щирець-2, зупиночний
пункт Пустомити.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг, ст.
Мудрьона
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, перегін
Білгородка – Суховоля

20.05.2018
00:26

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

17

20.05.2018
01:18

18

20.05.2018

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Мостиська-1 – Судова
Вишня
Регіональна філія

16

швидкої допомоги потерпіла померла
На пульт-табло ДСП перегін Межерічі – Павлоград-1 показує
хибну зайнятість, відсутній зв’язок ДНЦ, міжстанційний. О
05.00 зв’язок відновлено, о 05.32 закрито дію АБ.
Невідомими особами на 121 км ПК6 відкопано та викрадено
16 м кабелю МКПАБ 7х4+5х2.
Поїзд №8251 (ВЛ80 №393, колійна машина UNIMAT №1227)
на першій головній колії застосував екстрене гальмування
для запобігання наїзду на людину - смертельно травмовано
стороннього чоловіка.

склала 44 хв.
Затримано поїзд
№4302 на 1 год. 48
хв.).
Смертельно
травмовано сторонню
особу.
Поїзд №8251
затримано на 1 год. 02
хв.

У поїзд №6157 Львів – Лавочне (ЕР2 №350/884 РПЧМ-1)
невідомими особами кинуто камінь, розбито наскрізь бокове
вікно вагона та травмовано пасажира, який звернувся в
Пустомитівську міську лікарню за медичною допомогою

Травмовано пасажира

Під час виконання маневрової роботи локомотивом ЧМЕ3
№1393, ТЧМ-2 Кайсен (ТЧ-2 Кривий Ріг) на під’їзній колії
ВЧДР-8 в напрямку колії №2, слідувавши локомотивом
вперед з 4 вагонами, сталося сходження локомотива однією
колісною парою

сходження
локомотива однією
колісною парою

Поїздом №6231 Шепетівка – Ланівці (ДР1А №277, ТЧМ-6) на
60 км ПК4 травмовано стороннього чоловіка. Травмованого
доставлено дизель-поїздом на ст. Суховоля. Потерпілого
госпіталізовано швидкою медичною допомогою.

Травмовано сторонню
особу.
Затримка поїзда
№6231 склала 24 хв

Поїздом №1462 (ВЛ80 №118, ТЧМ-11) на другій колії
смертельно травмовано сторонню людину.

Смертельне
травмовано сторонню
особу
Поїзд №1462
затримано на 44 хв

Поїзд №3004 (ВЛ82м №36, ТЧМ-15) на 71 км ПК3 застосував
екстрене гальмування для попередження наїзду на сторонню
особу. Наїзду попередити не вдалося – смертельно
травмовано стороннього чоловіка

Смертельне
травмовано сторонню
особу

В поїзді №55 Москва – Хмельницький (ЧС8 №011 ТЧ-1,

Поїзд №55

1-0-0
Втручання в
діяльність

1-1-0 Аварія

1-0-1
Втручання в
діяльність

1-0-0 Аварія

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0

03:40

20.05.2018,
09.53
19

20

21.05.2018
06:05

21.05.2018
16:00
21

22

23

24

21.05.2018
17:50

21.05.2018
19:40

22.05.2018
02:25

22.05.2018
06:05
25

26

22.05.2018
10:40

«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, ст. Конотоп
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса Княжеве –
Крижопіль
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-1
Львів
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-4
Коростень
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Дубляни-Самбірські –
Дрогобич
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,

ТЧМ-11) під час проведення прикордонно-митного контролю відправлено о 04.49 із
у вагоні №10 (03215738) в між стельовому просторі виявлено
затримкою на 47 хв.
пістолет.
Поїзд №107 Ужгород – Одеса (ЧС4 №047) на переїзді 1218
Пошкодження
км ПК5 (з черговим працівником) застосував екстрене
рухомого складу
гальмування для уникнення наїзду на транспортний засіб
уточнюються.
(трактор), в якого при перетині переїзду відключився двигун. Затримка поїзда склала
Наїзд не попереджено. Постраждалих та пошкоджень
46 хв
інфраструктури немає.
Ділянка «ГП» парної колії № 2 сигналізує хибну зайнятість.
Затримано поїзди:
По доповіді ПДБ-15 виявлено крадіжку 2 стикових накладок.
№8802 на 31 хв.,
О 06.20 колію закрито для руху поїздів, о 07.00 рух відкрито. №2208 на 1 год. 03 хв.

Втручання в
діяльність
1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

1-0-0
Втручання в
діяльність

Поїздом №92 (ЧС4 №69, ТЧМ-7) на регульованому переїзді
Без потерпілих.
1176 км ПК10 без чергового працівника, при справно
Затримано поїзди:
працюючій переїзній сигналізації, допущено зіткнення з №92 на 20 хв., №2805
легковим автомобілем «ВАЗ-2101». Травмовано водія на 14 хв., №2750 на 45
автомобіля. Вини філії немає. О 16.41 відкрито рух поїздів по
хв.
обох коліях із встановленою швидкістю
Поїзд №6025 Львів – Сянки (ЕР2 №1005, у складі 4 вагонів)
Затримано поїзди:
затримано групою людей, які не помістилися у поїзд і №6025 на 01 год 24 хв,
вийшли на колію.. Повідомлено поліцію.
6157 на 01 год 17 хв

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд №2534 (ВЛ80к №106) на 148 км ПК1 застосував Травмовано сторонню
екстрене гальмування для попередження наїзду на сторонню
особу
людину. Наїзд попередити не вдалось – травмовано
сторонню жінку похилого віку. Затримка поїзда склала 36 хв.
Поїзд №5402 (Д1 №715/756, засилочний поїзд під поїзд По впливу затримано
№6575) зупинився через несправність складу з вимогою поїзд №6575 на 1 год.
допоміжного локомотиву. Поїзд з допоміжним локомотивом
08 хв.
ЧМЕ3 №5612 відправився із затримкою на 1 год. 08 хв.
Поїзд №6132 Самбір – Стрий (ЕР2 №8008) зупинився на 44 Затримка поїзда склала
км ПК1 через пошкодження двох струмоприймачів та обрив
03 год. 13 хв.
контактного дроту по причині провисання контактного
дроту. Під час огляду місця події бригадою ЕЧК-24 виявлено
крадіжку 700 м дроту контактної мережі. Для пропуску
поїздів задіяно маневрові тепловози
Поїзд №6583 Солотвино – Батьово (Д1 №756-3/№563-1)
Поїзд відправився із
зупинився на 31 км ПК7-8 через заклинення коробки затримкою на 1 год. 11

1-0-1
Аварія

1-0-0
Втручання в
діяльність

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

1-0-0 Втручання
в діяльність

ДН-1 Львів, перегін
Боржава – Берегове

27

28

29

30

31

32

гідропередач з подальшим задимленням високовольтної
хв. По впливу
камери в Д1 №756-3. О 10.43 повідомлено ДСНС. Об 11.20 затримано поїзди: №14
задимлення ліквідовано силами локомотивної бригади.
на 1 год. 38 хв., №6578
на 1 год. 08 хв.
22.05.2018
Регіональна філія
Поїзд №1601 (ВЛ80т №1329 ТЧ-7) прибув на станцію під Затримка поїзда на 00
16:20
«Одеська залізниця», обгін поїзда №141. О 16.40 готовий до відправлення.
год. 42 хв.
ДН-1 Одеса, ст.
Відправився о 17.22 із затримкою поїзда на 42 хв. через
Чорноморська
перебування сторонньої людини в нетверезому стані на колії
та заважала відправленню поїзда зі станції.
22.05.2018
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи на під’їзній колії ПАТ Сходження 2 вагонів з
15:13
«Придніпровська
«Криворізький залізорудний комбінат» підприємство ТОВ
колії
залізниця», ДН-2
«Метінвест» (на балансі колієвласника) сталося сходження
Кривий Ріг, ст. Кривий двох вагонів №19991363, №19991371 (Україна, спеціальні
Ріг-Сортувальний
вагони – вагоповірочні)
22.05.2018
Регіональна філія
Поїзд №8502 (ВЛ80Т №1831 ТЧ-7 Знам’янка) на колії №3 Травмовано сторонню
09:10
«Одеська залізниця», при швидкості 30 км/год застосував екстрене гальмування
особу
ДН-3 Знам’янка, ст.
для попередження наїзду на сторонню особу, яка переходила
Олександрія
колію в навушниках та не реагувала на звукові сигнали.
Наїзду попередити не вдалося – травмовано жінку.
Регіональна філія
Затримано поїзди:
«Придніпровська
Бригадиром колії на 997 км ПК4 парної колії виявлено
23.05.2018
№4404 на 51 хв.,
залізниця», ДН-1
викрадання 4 накладок, 12 стикових болтів. Наказом ДНЦ
09.28-10.05
№2216 на 34 хв.,
Дніпро, перегін
№649 з 09.32 до 10.05 перегін закрито для руху поїздів.
№2218 на 17 хв
Зайцеве – Павлоград-1
Сталося сходження
Регіональна філія
На під’їзній колії «УкрАгро НПК» сталося сходження
маневрового
23.05.2018 «Південна залізниця», маневрового локомотива (ЧМЕ3 №5094) 1, 2 та 4 колісними
локомотива 1, 2 та 4
15:55
ДН-3 Суми, ст.
парами в середину колії. Колія на балансі власника під’їзної
колісними парами в
Кочубеївка
колії. О 16.52 локомотив встановлено на рейки.
середину колії.
Поїзд №2837 (ВЛ80 №760) зупинився за показанням
пристрою КТСМ «Тривога 1 «Б» – 5 рух. од., 1 вісь, ліва
сторона, вагон №60343126 (Україна, вантаж – шлаки
Регіональна філія
гранульовані), огляд ТЧМ – робочий нагрів, відправився о
Поїзд №2837
«Південно-Західна
23.05.2018
20.55. О 22.03 зупинився на ст. Фастів-2 за показанням
відправлено із
залізниця», ДН-2
20:20
пристрою КТСМ «Тривога 1» цього ж вагона, огляд ТЧМ – загальною затримкою
Козятин ст. Роток
робочий нагрів. О 22.58 зупинився на ст. Фастів-1 для огляду
на 4 год. 18 хв.
працівниками ВЧД – нагрів букси. Заявлено відчеплення
вагона №60343126. О 00.20 готовий до відправлення. Після
пропуску поїздів: №771, №133, №139 поїзд №2837

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія

1-0-1 Аварія

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

1-0-0
Інцидент

відправлено о 01.02.

1

18.05.2018
10:18

2

16.05.2018
19:40

19.05.2018
3
09:36

Причал № 38 UAYUZ0022 «Пісочний
комплекс» ДП
«Морський
торговельний порт
«Южний»

Морський порт
Южний, причал №6.
т/х «CORINNA»,
прапор - Греція,

Морський та річковий транспорт
Під час виконання водолазного обстеження на акваторії
морського порту «Южний» біля причалу № 38 було виявлено
підозрілий металевий предмет схожий на елемент снаряду.
Здійснено оповіщення ДСНС, Національної поліції, Служби
безпеки України.
О 14 год. 10 хв. водолази ДСНС здійснили занурення та о 15
год. 00 хв. вивезли снаряд з порту
ТОВ «Метінвест – Шиппінг» отримано інформацію про те,
що під час проведення прикордонного та митного контролю
на прихід т/х «SCALA», було виявлено 2 грами речовини, яку
було вилучено та направлено на експертизу для з’ясування на
вміст наркотичних засобів.
Доповнення №1: о 20 год. 20 хв. 18.05.2018 р. т/х „SCALA”,
відведено від пр. №12 та поставлено на внутрішній рейд
Миколаївської філії ДП „АПМУ” у зв’язку з проведенням
відповідних слідчих дій правоохоронними органами
За інформацією, яку отримано електронною поштою об 11
год. 27 хв. 19.05.2018 за підписом капітана портового нагляду
Южненської філії ДП «Адміністрація морських портів
України». О 09 год. 36 хв., за інформацією лоцмана, на т/х
«CORINNA» сталася зупинка головного двигуна.
О 09 год. 45 хв. двигун було запущено. Було дано хід, судно
розпочало рух на вихід у море.
О 10 год. 45 хв. лоцман покинув борт судна. Радіостанцією
УКВ - зв’язку, капітаном т/х «CORINNA» було
підтверджено, що судно справне та може прямувати до порту
призначення.
Поточні погодні умови: вітер південний, 2 - 4 м/с.
Хвилювання водної поверхні, течії – немає. Видимість 10 км.

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

Жертв, потерпілих та
впливу на роботу
інших галузей немає

1-0-0 До відома

Постраждалі відсутня

1-0-0 До відома

Жертв
та
постраждалих,
пошкоджень
судна,
об’єктів
і
споруд,
забруднення довкілля
– немає.
Даних про інші судна,
утягнутих в АМП –
немає.

О. ГОНЧАР

1-0-0 До відома
Попередня
класифікація
АМП: обліку не
підлягає.

