Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 15.02.2018 по 22.02.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
7
0
4
6
11
6

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:
ВСЬОГО

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
2
0
3
0
0
0
5
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
20
3
23
Травмовано
0
12
0
12
Травмовано
0
1
0
1
Травмовано
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

Інформація до відома
1

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
16
9
14
9

Травмовано
0
4
4

0
2

0
0

0
0

5
21

0
9

0
4

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

1

16.02.2018
09:16

2

15.02.2018
18:40

Місце скоєння
подій
На 532 км автодороги
М-03
Київ-ХарківДовжанський у с.
Кам’яна, Харківської
області
Перехресті вулиць
Подільської та
Соборної у м.
Хмельницькому

Травмовано

5

0

0

0

0

0

1
6

0
0

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля АУДІ 100 (литовська
реєстрація) не впорався з керуванням та допустив зіткнення
з вантажним автомобілем ВОЛЬВО FH12, який стояв на
узбіччі, внаслідок чого сталося загорання легкового
автомобіля АУДІ 100.

Наслідки подій

водій та 3 пасажира
АУДІ 100 загинули на
місті ДТП, ще 1
пасажир легкового
автомобіля отримав
травми та доставлен до
лікарні
Водій автобуса ПАЗ 4234, здійснюючи перевезення 20
Внаслідок ДТП
пасажирів на приміському маршруті сполученням
пішоход отримала
«Хмельницький-Карпівці», здійснюючи маневр лівого тілесні ушкодження.
повороту здійснив наїзд на пішохода, який перетинав

Попередня
причина
пригоди

1-4-1 Не з вини

1-0-1 З вини

проїжджу частину дороги по пішоходному переходу.

3

4

5

16.02.2018
17:55

16.02.2018
15:45

17.02.2018
10:20
18.02.2018
16:15

6

7

17.02.2018
15:00

На вул. О. Теліги, Водій автобусу Богдан А-092 рухався по маршруту
Шевченківський
№500, сполученням «Центр. зал. вокзал – вул. Північна»
район у м. Києві
з 21 пасажиром, та прямував по першій полосі дороги в
сторону ст. М. «Петрівки». Паралельно йому по другій
полосі їхав випереджаючи його автобус Богдан А091,
який рухався по маршруту №242 сполученням «вул.
Гармата – ст. М «Лісова» з 18 пасажирами. Не
доїжджаючи 100 метрів до автозаправки «ШЕЛЛ» йому
створив аварійну ситуацію невстановлений легковий
автомобіль. В результаті чого він почав зміщуватись в
першу полосу і не витримавши безпечного бокового
інтервалу допустив зіткнення з бетонною електроопором
(дотикове правою передньою стороною) після чого стовп
впав поперек 3-х полос в напрямку метро Петрівка,
перекривши дорогу. Другий автобус АП-8 уникаючи
зіткнення вилетів на узбіччя та налетів на дерево.
Обидва автобуси після ударів вилетіли на узбіччя.
На перехрестті вул
Водій автобуса Фольсваген ЛТ 35Д зіткнувся з легковим
Дніпропетровська та автомобілем МИЦУБІСІ ЛАНСЕР, який потім зіткнулся з
Богатирська у м.Києві ПЕЖО БОКСЕР (карета швидкої допомоги). В наслідок
зіткнення автобус перекинувся.
На 26 км. автодороги
М-05 Київ-Одеса,
Київська область

м.
Харків,
Золочівських

Водій легкового автомобіля ВАЗ-21021 «Нива», під час
виїзду на головну дорогу не надав переваги у русі та
допустив зіткнення з автобусом Мерседес-Спрінтер, не
ліцензований, водій якого здійснював перевезення 16 осіб
Ставищанської НВК № 1.

вул. Водій автобусу ІВАН A079-30, здійснюючи перевезення
пасажирів за міським маршрутом № 258е, після виконання
посадки/висадки пасажирів, не впевнився в безпеці початку
руху та допустив наїзд на ногу пішоходу. В салоні автобуса
пасажирів не було
На 8 км. автодороги Водій легкового автомобіля ВАЗ-2101 не впорався з
Т-2311 Хмельницьк – керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив

В результаті ДТП 10
пасажирів автобуса
АП-8 отримали
тілесні ушкодження.

1-0-10 З вини

Водій автомобіля
Міцубісі, 3 пасажира
автобуса Фольсваген
та 3 пасажира швидкої
допомоги отримали
травми
Водій та 1 пасажир
легкового автомобіля
загинув, водій та 11
пасажирі автобуса
отримали тілесні
ушкодження
Пішохід отримав
тілесні ушкодження

1-0-7 З вини

1-2-12 Не
ліцензіат

1-0-1 З вини
Водій легкового
автомобіля від

1-1-0 Не з вини

Волочиськ
Хмельницька область
20.02.2018
09:40
8

9

10

11

12

13
14

20.02.2018
22:05

20.02.2018
20:30

20.02.2018
15:05

20.02.2018
09:40

зіткнення з автобусом ПАЗ-4234, водій якого здійснював
перевезення 10 пасажирів за приміським маршрутом
Хмельницьк – Лапківці
На 173 км автодороги Водій легкового автомобіля ВАЗ 2108 не впорався з
М-12
Стрий- керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
Тернопільзіткнення з вантажним автомобілем DAF XF 105.460 з
Кропівницький
– напівпричіпом VAN HOOL SPR-24.
Знамянка
Тернопільська
область
На
перехрестті Водій автомобілю Фольсваген LT 45, не дотримався
проспекту
безпечної швидкості та дистанції руху та допустив дотичне
Центрального
та зіткнення з автобусом РУТА 20, водій якого рухався в
вулиці
Малої попутному напрямку в крайній лівій смузі за міським
Морської,
у
м. маршрутом № 21, без пасажирів. В результаті зіткнення
Миколаїв
автомобіль Фольсваген LT 45 змінив напрямок руху вліво,
виїхав за межі проїжджої частини та допустив наїзд на
рекламний стовп.
На перехресті
Водій автобуса Атаман-А092 А6, рухаючись без
Покровської площі - пасажирів за міським маршрутом №57А «БаранівкаНабережна р.
Центр», під час виконання маневру розвороту не надав
Стрілки у м. Суми
переваги у русі та допустив зіткнення з легковим
автомобілем Міцубіші-Л300
На 202 км + 470 м., Водій автобуса Атаман-А09314, здійснюючи перевезення
а/д «Городище-Рівне- 14 пасажирів за міжобласним маршрутом «РівнеСтароконстантинів», Хмельницький», не вибрав безпечної швидкості та
у м. Острог на пр.
дистанції руху, допустив зіткнення з автобусом БАЗНезалежності,
А07904, водій якого рухався без пасажирів за
Рівненська обл.
маршрутом «Нетішин-Острог»
На пр. Чорновола, у Водій автобуса БАЗ-А079.0460, здійснюючи перевезення
м. Львові
30 пасажирів за міським маршрутом № 17 «вул.
Суботівська – вул. Щурата», не дотримав безпечної
дистанції руху та допустив попутне зіткнення з
легковим автомобілем Вартбург

отриманих травм
загинув на місці
пригоди
В наслідок ДТП водій
легкового автомобіля
загинув на місці ДТП,
пасажир отримала
травми.
Пасажир автомобіля
Фольсваген LT 45
отримала травми.
Доставлена до лікарні

1-1-1 Не з вини

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 З вини

Міський електричний транспорт
1

2

15.02.2018
08:10
15.02.2018
15:45
16.02.2018,
15:30

3
21.02.2018,
16:55
4
21.02.2018,
19:55

На вул. Московському Водій тролейбуса Тролза, здійснюючи перевезення 50
у м. Рівному
пасажирів за міським маршрутом № 46 не дотримався
безпечної швидкості та дистанції руху і допустив зіткнення
з легковим автомобілем ВАЗ-2109
На проспекті
Водій легкового автомобіля ДЕУ-Ланос не дотримався
Московському у м.
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
Харкові
трамваєм Татра-Т3, водій якого здійснював перевезення 40
пасажирів за міським маршрутом № 6.
На вул. Молочна, у м. Водій легкового автомобіля БМВ 525 внаслідок
Харкові
недодержання бокового інтервалу скоїв зіткнення з
трамваєм ТАТРА-Т3, водій якого здійснював перевезення
60 пасажирів за міським маршрутом № 27 «Салтівська –
Новожанове»
На вул. Молочній, у Водій трамвая Tатра-Т3 здійснюючи перевезення 20
м. Харкові
пасажирів за міським маршрутом № 5 «вул. Одеська –
Південний вокзал», недотримав безпечної дистанції руху
допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
Mазда-CX-9
На вул. Академіка
Пішохід рухаючись в навушниках не реагуючи на звуковий
Павлова, у м. Харкові сигнал, наштовхнувся на трамвай Трамвай Tатра-Т3-М,
водій якого вжив заходів екстреного гальмування та
здійснював перевезення 30 пасажирів за міським
маршрутом № 27 «Салтівська – Новожанове, перехід у
невстановленому місці

Постраждалих не має
1-0-0 З вини
Постраждалих не має
1-0-0 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
Пішохід отримав
травми
1-0-1 Не з вини

Залізничний транспорт
1

15.02.2018
10:45

Регіональна
філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-5
Конотоп

З доповіді ТЧІБ-11 в добу 14.02.2018 на тракційних коліях
ВЧДЕР-10 Конотоп об 11.50 допущено сходження
маневрового локомотива серії ЧМЕ3 №1154 однією колісною
парою в кривій ділянці колії. Відновні засоби не задіяно. Рух

Аварія 1-0-0
Схід з рейок

2

3

4

5

відновлено о 12.20.
15.02.2018 Регіональна
філія поїздом №6329 Куп’янськ – Попасна травмовано сторонню
15:10
«Донецька
особу (літня жінка). О 15.14 викликано швидку та поліцію.
залізниця»,
ДН-2 Каретою швидкої допомоги доставлена в міську лікарню. О
Лиман. 957 км ПК8 15.39 поїзд відправлено з перегону із затримкою на 29 хв.
перегону Переїзна –
Лоскутівка
Регіональна філія
Поїздом №791 Кременчук-Київ. Повідомлено: поліція,
16.02.2018,
«Південна
швидка допомога. Поїзд відправився о 01.45 з затримкою на
00.14 залізниця», ДН-4
1 год. 35 хв. По впливу затримано поїзди: №2956 на 1 год. 58
01.45
Полтава ст. Крюківхв., №2958 на 1 год. 31 хв., №375 на 22 хв.
на-Дніпрі
Регіональна
філія
«Південно-Західна
Поїзд №6031 Київ – Фастів відправився із затримкою на 1
16.02.2018 залізниця»,
ДН-1
год. 01 хв. з причини відсутності складу. На ст. Фастів
20:12,
Київ,
ст.
Київприбув із запізненням на 1 год. 07 хв.
Пасажирський

16.02.2018
16:15

16.02.2018
23:50
6

7

17.01.2018
08:40

Регіональна
філія
«Одеська залізниця»,
ДН-2 ім. Т. Шевченка,
Автодорога
М12
Стрий – Тернопіль –
Кропивницький
–
Знам'янка, 574 км +
600 м (на виїзді з
селища
Оксанина
Уманського
району
Черкаської області).
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Чорноморська
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,

Аварія 1-0-1
травмовано сторонню
особу
Аварія 1-1-0
смертельно
травмовано
стороннього чоловіка
1-0-0 Інцидент
Затроимка поїзда
№6031 склала 01 год.
07 хв.
1-0-0 Інше

При швидкості 25 км/год. водій мотоцикла МТ-10 (за
попередніми даними у нетверезому стані) виїхав на
перехрестя, не надавши перевагу у русі, не впорався з
керуванням та зіткнувся із передньою частиною автомобіля
ГАЗ-2705 приписки виробничого підрозділу "Локомотивне
депо Знам'янка" (ТЧ-7), водій знаходився на роботі 7 год. 15
хв., який рухався із швидкістю 40 км/год. Водій мотоцикла з
місця події втік..
За повідомленням машиніста поїзда №8901 біля з.п. 1273 км з
правого боку за напрямком руху виявлено тіло сторонньої
людини (чоловіка) без ознак життя. Попереднім
розслідуванням встановлено, що смерть настала через
контакт потерпілого із рухомим складом, що рухався.
Повідомлено: поліція, НОР-1.
Поїзд №605 Рахів – Львів на 4 км ПК4 застосував екстрене
гальмування для попередження наїзду на людину. Наїзд

Травмованих нема

Смертельно
травмовано сторонню
особу

Смертельно
травмовано сторонню

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

8

17.01.2018
08:40
16.02.2018
23:50

9

17.02.2018
10:18
10

17.02.2018
13:24
11

12

17.02.2018
23:53
18.02.2018
13:05

13

14
15

18.02.2018
15:35
18.02.2018

ДН-1 Львів, перегін
Персенківка – Львів
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів, перегін
Персенківка – Львів
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, ст.
Чорноморська

попередити не вдалось – смертельно травмовано стороннього особу. Затримка поїзда
чоловіка.
склала 08 хв.
Поїзд №605 Рахів – Львів на 4 км ПК4 застосував екстрене Затримка поїзда склала
гальмування для попередження наїзду на людину. Наїзд
08 хв. Смертельно
попередити не вдалось – смертельно травмовано стороннього травмовано сторонню
чоловіка.
особу
За повідомленням машиніста поїзда №8901 біля з.п. 1273 км з
Смертельно
правого боку за напрямком руху виявлено тіло сторонньої травмовано сторонню
людини (чоловіка) без ознак життя. Попереднім
особу
розслідуванням встановлено, що смерть настала через
контакт потерпілого із рухомим складом, що рухався.
Повідомлено: поліція, НОР-1.
Регіональна філія
Поїзд №6064 ім. Т Шевченко – Гребінка зупинився через
поїзд №6064
«Одеська залізниця», несправність зчепу (несправність тягового обладнання). О
відправився
ДН-2 ім. Т.
10.52 машиніст замовив допоміжний локомотив. Об 11.03
самостійно із
Шевченко
допоміжний локомотив ЧМЕ3 №7387 відправлено зі ст. затримкою на 1 год. 46
Черкаси. Об 11.35 після відчеплення вагонів №705/3, №776/3,
хв
№713/3.
Регіональна філія
Поїзд №6027 на 768 км ПК 6 застосував екстрене По впливу затримано
«Південна
гальмування для запобігання наїзду на людину. Наїзд поїзд №6026 на 43 хв.
залізниця», ДН-2
попередити не вдалось – травмовано сторонню жінку. травмовано сторонню
Харків
Потерпіла каретою швидкої допомоги доставлена в міську
особу
лікарню. Затримка поїзда склала 1 год. 06 хв. (оборот від
поїзда №6027). Повідомлено: поліція, швидка допомога
Регіональна філія
Поїзд №6640 Коростень – Борщагівка. Невідомі особи Поїзд затримано на 47
«Південно-Західна
відкрили кінцевий кран та розфарбували два з половиною
хв.
залізниця», ДН-1
вагони з хвоста поїзда. Повідомлено: поліція, СБУ, ВОХР
Київ.
Регіональна філія
За повідомленням ДСП стрілочний перевод №7/9 втратив
На час передачі
«Одеська залізниця», контроль у «плюсовому» положенні з причини спроби інформації затримано
ДН-1 Одеса.
крадіжки невідомими особами з’єднувальної муфти на
поїзди: №2725 на 57
стрілці №7. Поїзди прямують за реєстровими наказами.. хв., №3016 на 55 хв.,
Повідомлено: НОР-1, поліція.
№1626 на 15 хв
Регіональна філія
Поїздом №6041 Тернопіль – Львів смертельно травмовано
Смертельно
«Львівська
стороннього чоловіка, віком близько 60 років. Повідомлено: травмовано сторонню
залізниця», ДН-1
поліція, швидка допомога. Поїзд затримано на 09 хв.
особу
Львів
Регіональна філія
При відправленні поїзда №2222 з колії №4 Південного парку
Загальна затримка

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0
Інцидент

1-0-1
аварія

1-0-0
Втручання
1-0-0
Втручання

1-1-0
Аварія
1-0-0

15:25

16

17

18

19

20

18.02.2018
17:02

«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ
Регіональна
філія
«Придніпровська
залізниця»,
ДН-3
19.02.2018,
Запоріжжя. 1123 км
09:43
ПК5
перегону
Канкринівка
–
Кушугум
20.02.2018
04:54

20.02.2018
06:05

20.02.2018
13:02

ВОХР помітив сторонню особу на вагоні №68618503, спроба
склала 1 год. 41 хв
крадіжки металу. Поїзд зупинено та заявлено до
комерційного огляду. Повідомлено: поліція, ВОХР. При
проведенні комерційного огляду (14.44 -15.16) нічого не
виявлено, поїзд відправлено о 15.25 з затримкою на 55 хв. О
15.55 за повідомленням начальника караулу біля головної
колії №2 Південного парку виявлено 8 листів металу,
розміром 2х1,5 м, з вагону №68618503. Поїзд №2222 прибув
на ст. Павлоград-1 о 16.32, вагон відчеплено о 16.40 для
переважування. Поїзд відправлено о 17.08 з затримкою на 46
хв..
При відправленні поїздом №143 Ворохта - Київ допущено Затримка поїзда склала
наїзд на хлопця. Повідомлено: поліція, швидка допомога.
24 хв.
Потерпілий від госпіталізації відмовився, забраний травмовано сторонню
працівниками поліції для дачі пояснень.
особу
смертельно
поїзд №4318 локомотив резервом застосував екстрене травмовано чоловіка
гальмування для запобігання наїзду на сторонню людину.
Наїзд уникнути не вдалося,. Особа та обставини
з’ясовуються. Повідомлено: ВОХР о 09.56, поліцію о 09.51.
Поїзд №4318 затримано на 25 хв.

На 1447 км ПК4 сигнальна установка №6 сигналізує
Регіональна
філія
червоним, сигнальна установка №4 у згаслому стані. По
«Одеська залізниця»,
доповіді ШНС виявлена крадіжка трансформаторів типу
ДН-1 Одеса, , перегін
ПРТА – 2 шт., СОБС – 1 шт., перетворювач частоти типу ПЧ
Вигода – Карпове
– 1. Повідомлено: поліція, ВОХР. Обставини з’ясовуються
Регіональна
філія
«Донецька
Поїзд №6117 Волноваха – Маріуполь, на вихідних стрілках
залізниця»,
ДН-2 стався злам струмоприймача через розрегулювання
Лиман, ст. Кальчик
повітряної стрілки внаслідок зламу затискача КС-036.

Затримано поїзд
№4302 на 32 хв.

Втручання

1-0-0
Аварія
1-1-0 Аварія

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Інцидент.
Поїзд № 6117
затримано на 2 год. 03
хв.

Загальна затримка
1-0-0 Інцидент
Регіональна
філія
Поїзд №3017 зупинився на 1227 км ПК5 через спрацювання поїзда №3017 склала 2
«Одеська залізниця»,
захисту на електровозі. Відправився з перегону о 13.47 з год. 19 хв. По впливу
ДН-1 Одеса, перегін
вимогою допоміжного локомотива на ст. Сербка.
затримано поїзди:
Раухівка – Сербка
Допоміжний локомотив надано із ст. Раухівка.
№2729 на 2 год. 36 хв.,
№1663 на 2 год. 28 хв.,

№2307 на 58 хв.,
№2719 на 40 хв.

21

22

20.02.2018
20:10

21.02.2018
23:5200:52

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

21.02.2018
19:09

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, на 985 км
ПК4 перегону Брівки –
Чорнорудка
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1 Київ,
ст. Березань
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-2 Тернопіль,
перегін Бірки Великі –

24

26

Регіональна
філія
«Придніпровська
залізниця»,
ДН-3
Запоріжжя, 165 км
ПК9
перегону
Дніпробуд2
–
Запорізька Січ

21.02.2018
18:25
23

25

Регіональна
філія
«Львівська
залізниця»,
ДН-3
Рівне, 231 км ПК3
перегону Здолбунів –
Рівне

21.02.2018
22:39
22.02.2018
04:15

1-0-1 Аварія
Поїзд №855 Київ – Рівне застосував екстрене гальмування
Травмовано невідому
для попередження наїзду на людину, яка кинулася під поїзд,
людину
наїзд уникнути не вдалося. Повідомлено: поліцію та швидку.
Поїзд №855 затримано
Поїзд відправився о 20.18. Потерпілого швидкою допомогою
на 8 хв
доставлено в лікарню. Особа та обставини з’ясовуютьс
1-0-1 Аварія
Поїзд №2504 застосував екстрене гальмування для
запобігання наїзду на сторонню людину, який уникнути не
вдалося. Потерпілого доставлено у міську лікарню м.
Запоріжжя. Повідомлено: ГУНС в 00.17, швидку в 00.03,
поліцію в 00.10.. Обставини з’ясовуються.совуютьс

Травмовано сторонню
людину Поїзд №2504
затримано на 1 год. 01
хв

На лінію «102» поступило анонімне повідомлення про
Затримка поїзда на
замінування складу поїзда №6 Київ – Москва, що
01 год. 34 хв.
знаходиться на колії №27. Поїзна бригада евакуйована.
Проводяться пошукові роботи. Повідомлено: поліція, ДСНС,
ВОХР. О 20.40 надано дозвіл подавання поїзда для посадки
пасажирів. Поїзд №6 відправлено о 21.07 із затримкою на 01
год. 34 хв.
Поїзд №1629 застосував екстрене гальмування для
Смертельно
попередження наїзду на людину. Наїзд попередити не травмовано сторонню
вдалось – смертельно травмовано стороннього чоловіка.
особу. Затримка поїзда
склала 14 хв.
Поїздом №721 Харків – Київ на 63 км ПК5 смертельно
травмовано стороннього чоловіка.

Смертельно
травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 19 хв.
Поїзд №25 Одеса – Рахів зупинився на 1329 км ПК1 через Затримка поїзда склала
несправність локомотива та запросив допоміжний.
01 год. 22 хв.
Допоміжний локомотив надано зі ст. Тернопіль. На ст.
Тернопіль замінено на електровоз ВЛ80Т №1812.

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

22.02.2018
01:23
27

Тернопіль
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Вигода –Дачна

На 1478 км ПК1 сигнальна установка №7 сигналізує Затримано поїзди: №
червоним, на 1480 км ПК1 сигнальна установка №5 у 2131 на 31 хв., №2135
згаслому стані. Оглядом виявлено крадіжку трансформаторів на 24 хв., №145 на 12
ПРТА – 2 шт., СОБС – 1 шт., перетворювач частоти ПЧ – 1 хв., №5001 на 22 хв.,
шт.
№3103 на 30 хв., №797
на 18 хв., №3804 на 26
хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Морський та річковий транспорт
20.02.2018
15:45

порт
Южний,
якірна стоянка № 356,
друга точка, біля борту
т/х «GAS MANTA»
пасажирський катер
«Арктур», прапор –
Україна, номер ІМО
відсутній, довжина –
20 м, ширина – 5,6 м,
висота – 2,8 м, осадка
носом – 1,0 м, осадка
кормою – 1,2 м,
Судновласник –
Южненська філія ДП
«Адміністрація
морських портів
України», порт
приписки – морський
порт «Южний», рік
побудови – 1989
(СРСР), без вантажу

За інформацією, яку отримано електронною поштою о
16 год. 42 хв. 20.02.2018 від старшого інспектор з
розслідувань аварійних подій Южненської філії ДП
«Адміністрація морських портів України» за підписом
капітана морського порту «Южний»
О 15 год. 45 хв. 20.02.2018 пасажирський катер
«Арктур» без лоцмана доставив представників державних
контрольних органів у складі трьох осіб на судно «GAS
MANTA» для оформлення відходу.
Поточні погодні умови: вітер NЕ 6 - 11 м/с, видимість
10 км, хвиля 0,3 – 0,8 м.
Доповнення № 1: за інформацією, яку отримано
електронною поштою о від старшого інспектор з
розслідувань аварійних подій Южненської філії ДП
«Адміністрація морських портів України» за підписом
капітана морського порту «Южний».
О 20 год. 00 хв. 20.02.2018 катер «Арктур» було
відбуксовано в порт та ошвартовано до плавучого причалу №
7.
21.02.2018 планується огляд головного двигуна з метою
виявлення недоліків та їх усунення.

Для повернення
катера «Арктур» в
порт
запустити
головний двигун не
вдалося. Планується
направлення буксира
«Бріз»
для
буксирування катера
«Арктур» до причалу
№ 1 морського порту
«Южний».
На
катері
«Арктур»
втрати
осадки
або
крена
немає.
Додаткові сили та
засоби для надання
допомоги непотрібні.
Жертв
та
постраждалих,
забруднення
навколишнього
середовища немає.
Інших
суден,
утягнутих до аварійної
події немає.

Попередня
класифікація
АМП:
прихований
дефект (БЗ)
До відома

Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

