Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 22.09.2017 по 29.09.2017

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
6
0
7
1
13
1

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

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
3
1
6
0
0
0
9
1
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних
Загинуло
подій
0
0
1
0
0
1

Травмовано
1
28
29
Травмовано
0
0
0
0
Травмовано
0
2
0
2
Травмовано
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

Інформація до відома
ВСЬОГО

2

Катастрофи
Аварії
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
15
6
3
0
18
6

Травмовано
0
5
0
5

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

1

2

3

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

22.09.2017
08:15

На перехресті
вулиць Доценко та
Косманавтів,
в м. Чернігові

22.09.2017
06:15

На перехресті
вулиць Шмідта та В.
Антоновича,
в м. Дніпро

22.09.2017
12:45

На перехресті
вулиць Городоцька
та ЧернівецькаКоротка,
в м. Львові

Травмовано

4

0

0

1

0

0

1
0
6

0
0
0

0
0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Під час перевезення 19 пасажирів за міським маршрутом
№ 30 «Пивзавод – Завод автозапчастин» з автобусу СПВ
17 РУТА, з правої двері автобуса на проїжджу частину
випав пасажир.
Водій легкового автомобіля Субару не надав переваги у русі
та скоїв зіткнення з автобусом Мерседес-Бенц-311, водій
якого рухався без пасажирів, не за маршрутом. Після
зіткнення автобус на узбіччі здійснив перекидання на ліву
сторону.
Водій автобуса БАЗ-А079.04, здійснюючи перевезення
17 пасажирів за приміським внутрішньообласним
маршрутом № 111 «Львів - Дубляни», не надав переваги
у русі та допустив бокове зіткнення з трамваєм Татра-Т3,
інвентарний
№
1169,
належить
ЛКП
«Львівелектротранс» (Львівська обл.), водій якого
здійснював перевезення 24 пасажирів за міським
маршрутом № 6.

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

1 пасажир отримав
травми

1-0-1 З вини

Водій автобуса
загинув, водій
легкового
автомобіля отримав
травми

1-1-1 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

4

21.09.2017
22:00

На вул. Атамана
Головацького
в м. Одесі

5

23.09.2017
10:05

На вул. Харківській
в м. Суми

24.09.2017
05:45

На 19 км автодороги
М-21 Житомир –
Могилів Подільський
Житомирської
області

6

7

24.09.2017
14:40

На вул. Головній
в м. Чернівці

8

23.09.2017
09:10

На вул. Степана
Бендери
в м. Тернополі

9

10

11

25.09.2017
18:05

Водій легкового автомобіля Рено-Кенгу, виїжджаючи з
другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі та
Водій та пасажир
допустив зіткнення з автобусом Богдан, водій якого
легкового
здійснював перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом автомобіля отримали
№ 56. Після зіткнення легковий автомобіль перекинувся на
травми
правий бік.
Водій легкового автомобіля ВАЗ-21013 не дотримався
1 пасажир легкового
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автомобіля отримав
автобусом Мерседес-Бенц-611Д, водій якого рухався без
травми
пасажирів на АЗС.
Водій автобуса Бова, (Республіка Молдова), здійснюючи
перевезення 21 пасажира за міжнародним маршрутом
«Москва – Кишинів», здійснив наїзд на пішохода, який
раптово вийшов на проїжджу частину дороги.
Водій автобуса МАН-202, здійснюючи перевезення
11 пасажирів за міським маршрутом № 22 не дотримався
безпечної швидкості, дистанції руху та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Мерседес-Бенц.
Водій легкового автомобіля Деу-Сенс не дотримався
безпечної швидкості, дистанції руху та допустив зіткнення з
легковим автомобілем-таксі Деу-Ланос, який стояв на
зупинці без пасажирів

Водій вантажного автомобіля МАН не дотримався безпечної
На міст через річку
швидкості, дистанції руху та допустив зіткнення з легковим
Сіверський Донецьк
автомобілем ВАЗ-2121 та автобусом І-Ван, водій якого
в м. Ізюмі,
здійснював перевезення 25 пасажирів за міським маршрутом
Харківської області
№ 2.

Водій
легкового
автомобіля
Фольксваген-Кадді,
проігнорувавши заборонений сигнал світлофора (червоний),
26.09.2017
не надав переваги у русі та здійснив бокове зіткнення з
07:50
автобусом Рута-22, водій якого здійснював перевезення 14
пасажирів за міським маршрутом № 8.
Водій автобуса РУТА-25ПЕ СПГ, рухаючись без
На вул.
26.09.2017
пасажирів не за маршрутом, не витримав безпечної
Білопільський Шлях,
09:55
дистанції руху та допустив попутне зіткнення з легковим
в м. Суми
автомобілем Шевроле Авео.
На вул. Атаманів
Соколовських,
в м. Житомирі

1-0-2 Не з вини

1-0-1 Не з вини

Пішохід від
отриманих травм
загинув

1-1-0 Не резидент

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Водії транспортних
засобів, пасажир
легкового
автомобіля та 21
пасажир автобуса
отримали травми

1-0-25 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

12

28.09.2017
09:00

На проспекті
Перемоги,
в м. Києві

13

28.09.2017
18:40

На 114 км
автодороги Н-02
Тернопільської
області

14

28.09.2017
14:50

На вул. Злуки,
в м. Тернополі

22.09.2017
08:20

На перехресті
вулиць Героїв
Сталінграду та
Тролейбусна,
в м. Харкові

2

22.09.2017
10:20

На перехресті
вулиць Збаразької
та Бродівської,
в м. Тернополі

3

22.09.2017
14:20

На вул. Шевченка,
в м. Харкові

22.09.2017
12:45

На перехресті
вулиць Городоцька
та ЧернівецькаКоротка,
в м. Львові

1

4

Водій автобуса Атаман А-093Н6, виконуючи перевезення
10 пасажирів за міським маршрутом № 189, здійснюючи
посадку\висадку пасажирів на зупинці громадського
транспорту, не впевнився в безпеці та відчинив водійські
двері в результаті чого допустив дотичне бокове
зіткнення з легковим автомобілем Хюндай Акцент.
Водій автобуса ДАФ БОВА, здійснюючи нерегулярні
перевезення 43 пасажирів (організована група дітей) за
маршрутом «Львів – Хмельницький», не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив попутне зіткнення
з легковим автомобілем Міцубісі.
Водій легкового автомобіля Таврія, при виконані маневру
випередження допустив бокове зіткнення з автобусом
БОГДАН, водій якого виконував перевезення 9 пасажирів за
міським маршрутом №3.
Міський електричний транспорт

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового автомобіля Шевроле-Ланос, не надав
переваги у русі та скоїв зіткнення з трамваєм T6-А5, водій
Постраждалі відсутні
якого здійснював перевезення 5 пасажирів за міським
маршрутом № 8 «602-й мікрорайон – вул. Одеська»
Водій тролейбуса ШКОДА 15 ТР, здійснюючи
перевезення 30 пасажирів за міським маршрутом № 8,
Постраждалі
виконуючи маневр випередження не дотримався
відсутні
безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення з
легковим автомобілем Сітроен Джампі.
Водій трамвая TАТРA-Т-3, здійснюючи перевезення 8
пасажирів за міським маршрутом № 16 А «Кільцева 1 пішохід отримав
Салтівська», здійснив наїзд на пішохода, який перебігав по
травми
пішохідному переходу на забороняючий сигнал світлофору
через трамвайну колію.
Водій автобуса БАЗ-А079.04, здійснюючи перевезення 17
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
№ 111 «Львів - Дубляни», не надав переваги у русі та
допустив бокове зіткнення з трамваєм Татра-Т-3, Постраждалі відсутні
інвентарний № 1169, належить ЛКП «Львівелектротранс»
(Львівська обл.), водій якого здійснював перевезення 24
пасажирів за маршрутом № 6.

1-0-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

5

23.09.2017
13:10

На проспекті Волі,
в м. Луцьку

6

23.09.2017
19:20

На площі
Конституції,
в м. Харкові

23.09.2017
22:00

На перехресті пр-ту
Московського та
вул. Богдана
Хмельницького,
в м. Харкові

7

8

26.09.2017
08:05

9

28.09.2017
19:55

1

22.09.2017
11:30

2

22.09.2017
17:14

3

22.09.2017
17:00

Водій тролейбуса САМ, здійснюючи перевезення 12
Пасажир
пасажирів за міським маршрутом № 3 перед початком
тролейбуса від
руху не помітивши, що пасажир упав під заднє колесо,
отриманих травм
здійснив наїзд на пасажира.
помер в лікарні
Водій легкового автомобіля перебуваючи у стані
алкогольного сп’яніння, здійснюючи маневр розвороту не
надав переваги у русі та допустив зіткнення з трамваєм Постраждалі відсутні
Татра-Т3, водій якого здійснював перевезення 8 пасажирів за
міським маршрутом № 6.
Водій легкового автомобіля Тойота-Королла, не впорався з
керуванням та скоїв зіткнення з тролейбусом ЛАЗ, водій
якого повертався в парк без пасажирів, з міського маршруту
№ 45 «РК 12 Квітня – вул. Роганська».

Водій легкового автомобіля Лексус ES350, не надав
На перехресті вулиць
переваги у русі та здійснив дотичне зіткнення з трамваєм
Шевченка та Героїв
TАТРA-Т3М, водій якого здійснював перевезення 50
Праці,
пасажирів за маршрутом № 16 «Салтівська – Журавлівський
в м. Харкові
гідропарк».
На перехресті
Водій
тролейбуса
ШКОДА-14TR,
здійснюючи
проспектів
перевезення 45 пасажирів за міським маршрутом № 5
Московського та
«ст.м. Проспект Гагаріна - Аеропорт», не дотримався
Індустріального,
безпечного інтервалу руху та допустив зіткнення з
в м. Харків
легковим автомобілем Шкода Фабіа.
Залізничний транспорт
Львівська залізниця, За повідомленням ПДС, виявлено перегорання дросельної
ДН-1 Львів, перегін перемички і кальцемідних накладок, відбулось оплавлення
Соколики – Сянки, на кінців правої рейки і утворився проміжок між рейками 15
150км ПК3
см. Затримано поїзд № 6020 на 1 год. 50 хв.
Придніпровська
При слідуванні поїзда №8902 (ВЛ11м6 №486) застосував
залізниця, ДН-2
екстрене гальмування для запобігання наїзду на людину.
Кривий Ріг, дільниця
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано
Марганець – Мирова,
стороннього чоловіка віком приблизно 50 років.
перегін 129км – 133
Повідомлено: поліція, швидка допомога.
км, на 132 км ПК4
Одеська залізниця,
Поїзд №3508 (2ТЕ10УТ №0076) зупинився на колії №2
ДН-2 ім. Т. Шевченко, через пожежу дренажного ящика секції А, який знаходиться
ст. Сміла.
в районі 4ТЕД. З вимогою пожежної машини та

1-1-0 З вини

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі
відсутні

1-0-0 З вини

Затримано поїзд №
6020 на 1 год. 50 хв.

Інцидент
1-0-0

Смертельно
травмовано сторонню
особу. Поїзд
затримано на 19 хв.

Аварія
1-1-0

Затримка поїзда склала
1 год. 12 хв. По впливу
затримано поїзда: №62

Пожежа
1-0-0

4

Одеська залізниця,
23.09.2017
ДН-1 Одеса, ст. Одеса04:22
Застава І

5

23.09.2017
08:43

ПЗЗ. ДН- 1 Ст.
Заворичі

23.09.2017
10.25

Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-3 Рівне. ст. Луцьк,
Вантажний парк,
ходова колія №51

7

24.09.2017
19:29

Південна залізниця
Харківська дирекція
залізничних
перевезень Станція
Жихор на 259 км пк 6.

8

24.09.2017
22:40

ПЗЗ ДН-1. парна колія
перегону КиївВолинський-Київ-пас

9

25.09.2017
00.11

При проходженні
поїзда № 12 на 350 км
пк1 перегону
Александрія-Королівка

10

26.09.2017 Львівська залізниця, на
09:30
143 км пк 7, перегону

6

допоміжного локомотива. О 17.17 пожежа було ліквідована на 13 хв., №6072 на 48
силами 1 машини ДСНС м. Сміла.
хв., №6301 на 17 хв.
Затримано поїзди:
№764 на 12 хв., № 105
На 1503 км ПК7 виявлено крадіжку з'єднувальної муфти на 13 хв., № 6252 на 07
типу УПМ-24 та пошкодження кабелю типу СБПБ 24х2.
хв., № 6251 на 15 хв.,
№ 63 на 12 хв., № 6301
на 33 хв..
Машиніст поїзда 830 «Фастів - Конотоп» ЕР 9 М 535 РПЧМ Травмовано сторонню
8 на 797 км пк 8 травмував сторонню жінку похилого віку
особу. Поїзд
(не смертельно). Викликана швидка та поліція.
затримано на 10 хв.
Одиночним маневровим локомотивом ЧМЕЗ №5265 (ТЧ-14,
ТЧМ) на регульованому переїзді 2км без чергового (2
категорії), при справнопрацюючій світловій та звуковій
сигналізації, допущено зіткнення з приватним автомобілем Травмованих немає
марки «Мерседес Віто». Вини залізниці немає. Локомотив,
колія та пристрої переїзної сигналізації не пошкоджено.
Затримки поїздів немає.
Смертельно
Поїзд № 787 (ЧС-7 103, ТЧ-2 Харків) сполученням «Харків травмовано сторонню
– Костянтинівка» смертельно травмував сторонню жінку особу. Затримка поїзда
похилого віку (особа не встановлена). Поїзд відправився у склала 01 год. 28 хв.,
20 год. 56 хв.
також затримано поїзд
№ 6435 на 1 год. 31 хв.
За повідомленням машиніста поїзда № 149 «Київ – ІваноФранківськ» ЧС8 № 11 по парній пасажирській колії
Виявлено труп
перегону Київ-Волинський-Київ-пас в районі з.п.Караваєві
сторонньої особи.
дачі, в середині колії лежить невідома особа. За заявою
Затримки поїздів
диспетчера ПЧ-3 Михайловської о 23 год. 30 хв., нікого не
немає.
виявлено. Об 00 год. 12 хв., по доповіді ПДБ-2 Поспішного
на 862км – виявлено труп невідомого чоловіка.
Смертельно
травмовано
Поїздом № 12 смертельно травмована невідома особа
сторонню особу.
чоловічої статі, віком приблизно 50 років.
Поїзд № 12
затриманий на 25 хв.
Пасажирський поїзд №144 сполученням «Київ – Ворохта» в
Травмовано
складі 14кл. брутто 821 т. локомотив 2М 62 №1107/ 934 ТЧсторонню особу.

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

Аварія
1-1-0

Аварія
1-1-0

Аварія
1-1-0
Аварія
1-0-1

Івано-Франківськ Хриплин.

11

26.09.2017
11:30

Одеська залізниця,
перегін БерезівкаРаухівка на 1214км
ПК2

12

26.09.2017
15:15

Придніпровська
залізниця, станція
Дніпропетровськ

13

27.09.2017
04:00

Львівська залізниця,
Івано-Франківська
Дирекція, перегін
Чернівці-Південна Чернівці

14

27.09.2017
01:03

Придніпровська
залізниця, ДН-3
Запоріжжя, станція
Челюскін

15

26.09.2017
23:00

Донецька залізниця,
ДН-2 Красний Лиман
ст. Межова

16

26.09.2017
22:00

Південно-Західна
залізниця, ДН-3

13 ТЧМ-4 Жмеренка Перестюк допустив наїзд на чоловіка
35 років. Потерпілий з травмами голови доставлений
каретою швидкої допомоги в міську лікарню №1 м. ІваноФранківськ.
Поїзд №8504 (АДМ 231) скоїв наїзд на сторонню людину
(чоловік середнього віку, документів при собі не мав), яка
сиділа на рейках та на звукові сигнали не реагувала. Людина
жива, але знаходилась в непритомному стані
За повідомленням машиністу тепловозу ЧМЕ-3 № 2212,
Дніпро, при слідуванні по 3 колії станції Дніпропетровськ
зачепив стороннього чоловіка, що вийшов на колію
знаходячись у нетверезому стані. Чоловік отримав травму
голови. Медичну допомогу надано у медпункті вокзалу
фельдшером.

Поїзд затримано по
прослідуванню
на 36 хв.
Травмовано
сторонню особу

Аварія
1-0-1

Травмовано
сторонню особу

Аварія
1-0-1

Смертельно
Поїзд №8856 сполученням «Чернівці - Південна - Чернівці», травмовано сторонню
локомотив ЧМЕ-3Т №6350 приписки ТЧ-13, в складі поїзда
особу. Поїзд
7 вагонів вагою 162 т смертельно травмував невідомого затримано на 0год.
чоловіка.
50хв. Затримки інших
поїздів немає.
Поїзд №2615 (2ТЕ116 №1085Б/1519Б), зупинився на станції
через ремонт локомотива (мала потужність ДГУ в секції Б).
О 01.04 запросив допоміжний локомотив. Зі станції Пологи
Загальна затримка
о 03.01 відправлено допоміжний локомотив 2ТЕ116 №1207. поїзда №2615 на 02
Після прибуття о 03.21 на станцію та причеплення
год. 55 хв.
допоміжного локомотива до складу поїзда №2615 о 03.58
поїзд відправлено за призначенням.
Поїзд № 3123 (ВЛ8 №736) запросив оглядача вагонів. Після
огляду виявлено у вагоні № 66900051 скритий витік повітря
у різьбовому з єднанні кінцевого крана. Поїзд відправився о
0 год. 52 хв. О 1 год. 16 хв. на перегоні Межова-Демуріне
Загальна затримка
пристроєм АСДКБ виявлено Тривогу 2 у 47 одиниці ліва
поїзда 04 год. 30 хв
сторона. Прибуття на ст. Демуріне в 1 год. 50 хв. Оглядач
вагонів виявив, що у вагоні №67372946 тримають гальма та
несправність автозчепу. Вагон відчеплено на ст. Демуріне,
поїзд відправився о 4 год. 48 хв..
По доповіді чергового по станції Калинівка, на території
військової частини А-1119 побачила зарево та почула сильні

Аварія
1-1-0

Інцидент
1-0-0

Інцидент
1-0-0

Втручання в
діяльність

Жмеринка блок-пост
Сальницький під’їзна
колія військової
частини А-1119

17

26.09.2017
з 06:56
по 06:58

18

28.09.2017
06:15

19

27.09.2017
20:57

20

28.09.2017
18:10

21

28.09.2017
20:35

вибухи. О 22.21 на перегоні Сосонка-Калинівка-1 рух
поїздів припинено. Чергових по станціях Калинівка-2,
Холонівськ, Калинівка-1, Сосонка, Варшиця, Гулівці
евакуйовано. Два пожежні поїзди знаходяться на ст.
Вінниця та один на ст. Голендри. Рух 38 пасажирських
поїздів здійснюється за зміненим маршрутом.
Поїзд №6535 (Вільнянськ – Пришиб), ЕР-1 №231, (РПЧ-3
Запоріжжя). Машиніст поїзда №6535 застосував екстрене
ДН-3, Запорізька
гальмування на 1101 км ПК10 перегону
Запоріжжя
дирекція. перегін
Вантажне – Запоріжжя-1, для запобігання наїзду на
Запоріжжя Вантажне –
сторонню людину. Наїзд ледве вдалося запобігти, незначний
Запоріжжя -1 1101км
поштовх людина отримала без травм та ушкоджень, скарг
ПК10
до залізниці немає. Повідомлено: поліція 07:21, ВОХР,
07:20.
Поїзд №134 «Івано-Франківськ – Херсон» заблоковано
Регіональна філія
групою сторонніх осіб (приблизно 20 чоловік), що мали
«Південно-Західна
квитки на цей поїзд до Вінниці, з вимогою надати автобуси
залізниця», ДН-2
до м. Вінниця. О 07.25 поїзд відправлено за призначенням з
Козятин, Шепетівська
затримкою на 1 год. 10 хв. Повідомлено: поліція, ВОХР,
платформа
СБУ.
При слідуванні поїзда №1441 (ВЛ80 №542, ТЧ-3 Козятин,
1873, умовна довжина 36,0) сталося зіткнення з хвостовою
Регіональна філія
частиною поїзда №3002 ВЛ80 №112, ТЧ-3 Козятин.
«Південно-Західна
Пошкоджений локомотив ВЛ80 №542, пасажирський вагон
залізниця», ДН-4
№03324613, порожній вагон №64670003 власності РЖД
Коростень
призначенням ст. Михайлівський Рудник. (Інформація до
ЦРБ надійшла 28.09.2017 о 09.17 від ПК та о 10.19 від ДН4)
Регіональна філія
«Львівська залізниця» Пасажирський поїзд № 358 сполученням «Рахів – Київ» в
Івано-Франківська
складі 11 пасажирських вагонів, вагою 641 тонна,
дирекція залізничних локомотив 2М62у №217 приписки ТЧ-5 Тернопіль при
перевезень Перегін
слідуванні головною колією перегону виявив труп чоловіка,
Гвіздець-Городенка 38 що лежав між рейками.
км 10 пк
Регіональна філія
ДСЦ отримав інформацію від працівників СБУ про
«Донецька залізниця», мінування 2 цистерн, які знаходяться у поїзді (сформований
ДН-2 Красний Лиман состав, призначенням – Чаплино) на колії № 4 Західного

1-0-0

Затримано поїзд
№6535 на 00:02.

Аварія
1-0-0

Затримка поїзда
1 год. 10 хв.

Втручання в
діяльність
1-0-0

Аварія
1-0-0

Смертельно
травмовано
сторонню особу.
Затримка поїзда по
місцю події склала
17 хв. Затримки
інших поїздів немає.

Аварія
1-1-0

Втручання в
діяльність
1-0-0

22

28.09.2017
21:41

23

28.09.2017
22:04

24

1

28.09.2017
22:30

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
Регіональна філія
«Львівська залізниця»,
ДН-1 Львів Четвертий
парк
Регіональна філія
«Львівська залізниця»
Івано-Франківська
дирекція залізничних
перевезень на 53 км.
пк.6

парку. Повідомлено: поліція, ДСНС, швидка медична
допомога, СБУ.
Під час приймання одиночного локомотива № 4306 (ТЕП-70
№62 ТЧ-3 Мелітополь, ст. відправлення – Запоріжжя 1, ст.
призначення – Запоріжжя 2) допущено сходження
локомотива ТЕП-70 №62 на стрілочному переводі №29,
усіма колісними парами. О 22.03 задіяно відновний поїзд ст.
Запоріжжя-2. Відносно головної колії № VIII габарит у
наявності.

Аварія
1-0-0

При прийманні поїзда № 2118 (ВЛ11М №150 ТЧ-9, 56
вагонів, 1956 т) на колію №44 допущено сходження першої
секції електровоза усіма колісними парами.
Приміський поїзд №6409 сполученням «Івано-Франківськ –
Яремче» Д-1-0021 приписки РПЧ-4 допустив наїзд на
людину, потерпілого (стать чоловік) поїздом №6409
доставлено на станцію Яремче, після чого забрано швидкою
допомогою в міську лікарню м. Яремче.

Морський та річковий транспорт
За інформацією, яку отримано електронною поштою о 15
год. 23 хв. 23.09.2017 від старшого змінного диспетчера
Бердянської філії ДП «Адміністрація морських портів
України»:
О 10 год. 40 хв. 23.09.2017 на борту т/х «TRANSFAIR»
(прапор - Панама, № ІМО 7627302), що знаходиться біля
причалу № 7 Бердянського морського порту, внаслідок
Бердянський морський
притиснення кришкою трюму, зазнав травм член екіпажу
порт, причал № 7, т/х
23.09.2017
HASSAN
ABO
AL
NASSR.
Потерпілого
було
«TRANSFAIR»,
10:40
госпіталізовано до хірургічного відділення Бердянської
(прапор - Панама, ІМО
міської лікарні.
№ 7627302)
За
інформацією
суднового
агента,
в
результаті
рентгенологічного обстеження та загального медичного
огляду потерпілого, переломів кісток та пошкодження
внутрішніх органів не виявлено. Наявні забої нижньої
частини тулуба та стегон. Потерпілий весь час знаходиться
при свідомості. Загрози життю потерпілого немає.
Лікарями Бердянської міської лікарні прийнято рішення про

Аварія
1-0-0
Травмовано
сторонню особу.
Поїзд вибито з
розкладу руху на 0
год. 06 хв.

Аварія
1-0-1

Травмований член
екіпажу

До відома
1-0-1

2

подальше перебування потерпілого на стаціонарному
лікуванні та проведення додаткових обстежень.
За інформацією, яку отримано електронною поштою о 10
год. 40 хв. 25.09.2017 та додатковою інформацією о 14 год.
40 хв. 25.09.2017 від змінного диспетчера Ізмаїльської філії
ДП «Адміністрація морських портів України», за підписом
капітана Ізмаїльського морського порту:
О 09 год. 05 хв. 24.09.2017 начальнику Адміністрації
Ізмаїльського морського порту від рибалок та керівників
підприємств розташованих на ділянці 86 – 87 км узбережжя
лівого берегу Дунаю надійшла інформація щодо наявності
ознак забруднення річки нафтопродуктами, що рухаються за
течією
О 09 год. 10 хв. 24.09.2017 було прийнято рішення щодо
проведення обстеження акваторії з метою визначення
джерела та наслідків забруднення.
Акваторія
О 09 год. 30 хв. 24.09.2017 оперативна група у складі
Ізмаїльського
начальника Адміністрації Ізмаїльського морського порту,
морського порту, 86 км
заступника начальника Адміністрації, головного інженера,
р. Дунай, (берегова
24.09.2017
інженера з екологічної безпеки та представника Державного
смуга (Аграрно09:05
портового нагляду на т/х «Меридіан» вийшла у акваторію
Рибогосподарський
порту.
Кооператив) АРК
В ході обстеження акваторії від 86 до 81 кілометра було
«Придунайська
встановлено, що на ділянці узбережжя та на прибережній
Нива»).
смузі водної поверхні 86 кілометра у акваторії Ізмаїльського
морського порту спостерігаються остаточні признаки
забруднення води нафтопродуктами, на інших ділянках
забруднень знайдено не було.
На поверхні води спостерігались окремі плями
нафтопродуктів чорного кольору площею 1-2 дм2 (до 2 балів
за шкалою візуальної оцінки ступеню забруднення води
плаваючою нафтою), прибережна рослинність на окремих
ділянках узбережжя до 100 м нижче 86 кілометра річки
Дунай також була забруднена речовиною, схожою на мазут.
Масштаби виявленого забруднення не потребували
застосовування сил та засобів реагування відповідно до
плану «Ліквідації аварійного розливу забруднюючими
речовинами» (ЛАРЗР).

Забруднення

До відома
1-0-0

3

25.09.2017
16:30

Скадовський
морський порт,
Джарилгацька
затока, т/х «УДК –
0305»

Спостереження здійснювалось з борту т/х «Меридіан»,
обстежити вказану ділянку узбережжя з берегу не вдалося
через те, що вона знаходиться у прикордонній
контрольованій смузі за інженерними загородженнями.
За даними Дунайської гідрометеообсерваторії швидкість
течії 24.09.2017 складала 0,8 м/с, таким чином, витік
забруднюючих речовин до річки Дунай трапився вночі 2324.09.2017, орієнтовно з 04 год. 00 хв . до 06 год. 00 хв
24.09.2017.
О 10 год 26 хв 24.09.2017 інформацію про виявлені ознаки
забруднення було доведено телефоном до завідуючого
Ізмаїльським
сектором
відділу
екологічного
та
радіологічного контролю в пунктах пропуску через
державний кордон Державної екологічної інспекції
Північно-Західного регіону Чорного моря.
Протягом 24-25.09.2017 представниками Ізмаїльського
сектору відділу екологічного та радіологічного контролю в
пунктах пропуску через державний кордон Державної
екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного
моря здійснювалось обстеження узбережжя з метою
встановлення джерела забруднення.
Попередньо, можливим джерелом забруднення може бути
господарська діяльність на ділянці узбережжя в районі 86
кілометра, на якій здійснюються роботи з утилізації суден,
власник ділянки та обставини витоку забруднюючих
речовин до річки Дунай встановлюються.
Попередня класифікація: розлив малої категорії (менше ніж
1 м3) згідно «Порядку надання інформації щодо аварійних
подій та надзвичайних ситуацій у Ізмаїльській філії ДП
«Адміністрація морських портів України».
За інформацією, яку отримано електронною поштою о 17
год. 30 хв. 25.09.2017 та за додатковою інформацією 18 год.
30 хв. 25.09.2017 від змінного капітана інспектора
Скадовської філії ДП «Адміністрація морських портів
України»:
О 16 год. 30 хв. 25.09.2017 до Адміністрації Скадовського
морського порту зателефонував судновласник судна «УДК –
0305» та повідомив, що при прямуванні судна «УДК – 0305»
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з маяку до Скадовська на судні вийшов з ладу головний
двигун, судно дрейфує в Джарилгацькій затоці. Запросив
направити буксир для надання йому допомоги.
О 16 год. 45 хв. 25.09.2017 м/б «Доковець» вийшов на
допомогу т/х «УДК – 0305».
О 17 год. 20 хв. 25.09.2017 м/б «Доковець» взяв на буксир
т/х «УДК – 0305» та попрямував у порт Скадовськ.
О 17 год. 30 хв. 25.09.2017 капітан м/б «Доковець», доповів,
що по інформації капітана «УДК – 0305» у координатах:
46°04,0075´ N, 032° 56,6774´ Е затонув понтон, який вони
буксирували до Скадовська з району маяка.
О 18 год. 20 хв. 25.09.2017 м/б «Доковець» з «УДК – 0305»
пришвартувався до причалу № 1 Скадовського порту
Дана подія класифікується згідно облікового індексу, як
«ВД» (пошкодження головного двигуна), причини АМП –
«ПП», «ПЕ», «ПС».
Начальник диспетчерського відділу

О.О. Гончар

