Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 17.04.2020 по 24.04.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
3
5
2
ВСЬОГО:
3
5
2
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
3
0
0
ВСЬОГО:
3
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
0
0
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
0
0
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
3
1
0
- наїзди на
1
1
0
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
2
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
1
0
0
ВСЬОГО:
4
0
0
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (аварійна
ситуація)
ВСЬОГО:
№

Дата і час
скоєння
подій

Місце скоєння
подій

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Автомобільний транспорт

1

2

3

19.04.2020
21:30

По вул.
Сухомлинській,
смт. Павлиш,
Кровоградської
області

Водій легкового автомобіля ЗАЗ-1102, виконуючи маневр
обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
лобове зіткнення з вантажним автомобілем DAF-XF105.410

Водій та 3 пасажири
легкового автомобіля
загинули

1-4-0 Не з вини

18.04.2020
12:48

На об’їзній дорозі
Хаджибеївського
лиману
Одеської області

Водій легкового автомобіля Тойота-Корола не впорався з
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
зіткнення з вантажним автомобілем Рено-Магнум

Водій вантажного
автомобіля загинув,
водій та пасажир
легкового автомобіля
отримали травми

1-1-2 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

22.04.2020
19:05

1

17.04.2020
10:30

2

17.04.2020
11:17

На просп. НовоБаварському
у м. Харкові

На вул. Морозова
у м. Харкові

На вул. Молочна
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля Skoda-Octavia-F5 внаслідок
порушення правил маневрування, скоїв зіткнення з
автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював регулярні
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 232е
«ст.м. «Метробудівників» – просп. Дзюби»
Міський електричний транспорт
Водій вантажного автомобіля ГАЗ-3302 внаслідок
порушення правил маневрування скоїв зіткнення з
трамваєм
TАТРA-T6Б5,
водій
якого
здійснював
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 5 «вул.
Одеська – Південний вокзал»
Водій легкового автомобіля Hyundai-Santa FE, внаслідок
порушення правил маневрування, скоїв зіткнення з
трамваєм TАТРA-T3 1980 р.в., водій якого здійснював
перевезення 15 пасажирів за міським маршрутом № 27

Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Не з вини

3

23.04.2020
17:20

17.04.2020
09.55
1

17.04.2020
16.06
2

18.04.2020
09.45
3

18.04.2020
15.39
4

21.04.2020
21.12
5

«Салтівська – Новожанове»
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-Ланос не надав переваги у
Постраждалі відсутні
русі та допустив зіткнення з трамваєм Татра-Т3 1982р.в.,,
водій якого здійснював перевезення 10 пасажирів за
міським маршрутом № 20
Залізничний транспорт
Регіональна філія З повідомлення працівника ПЧ на 26 км ПК6, у полосі
«Південна залізни відводу, на відстані 10 м від колії, виявлено 3 міни часів
ця», ДН-3 Суми, ВВВ. Місце огороджено
Затримок руху поїздів
перегін
немає
Корчаківка –
Краснопілля.
Регіональна філія При виїзді локомотива (ЧМЕ3 №6565) з під’їзної колії,
«Одеська залізниц після подачі групи вагонів, в районі стрілочного переводу
Затримок руху поїздів
я», ДН-2
№5 сталося сходження локомотива з провалюванням двох
немає
ім. Т. Шевченка, коліс, перших колісних пар за напрямком руху, з лівого
ст. Розсішки.
боку у середину колії (колія на балансі колієвласника).
Регіональна філія Монтер колії Шевченківської дистанції колії (ПЧ-9) при
«Одеська
обслуговуванні стрілочних переводів виявив, що за 6 м від
О 10.47 рух поїздів
залізниця», ДН-2 гостряків стрілочного переводу №206 на відстані 2 м від
відновлено. Затримано
ім. Т. Шевченка, колії знаходиться ручна граната Ф1, яка лежала запалом і
поїзди: №8809 на 1 год.,
ст. ім. Тараса
чекою у щебні. Рух поїздів припинено, місце огороджено.
№3516 на 30 хв
Шевченка
При огляді працівниками ДСНС було встановлено, що це
тренувальний муляж гранати Ф1.
Регіональна філія Поїзд №1903 (ВЛ80Т №1434 ТЧ-5 Полтава) зупинився на Після прибуття поліції та
«Південна
250 км ПК6 попередивши наїзд на стороннього чоловіка, затримання стороннього
залізниця», ДН-4 який вийшов на колію та перекрив рух поїзду. Звільнити
чоловіка, відправився
Полтава, перегін колію силами локомотивної бригади не вдалося.
поїзд №1903 о 18.15 із
Потоки –
затримкою на 2 год.
Кременчук
36 хв
Регіональна філія Поїздом №8763 (ДР1 №266) на 189 км ПК2, в районі
«Південнозупиночної
платформи
«Путиловичі»,
смертельно
Західна
травмовано стороннього чоловіка
Затримка поїзда склала
залізниця», ДН-4
10 хв.
Коростень,
перегін Лугини –
Білокоровичі
На вулиці
Клочківської
у м. Харкові

1-0-0 Не з вини

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-1-0 Аварія
смертельне
травмування

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Кропивницький
22.04.2020 Регіональна філія
07.40
«Одеська залізниц
я», ДН3 Знам’янка, ст.
Знам’янка.
21.04.2020
20.44

6

7

Поїзд №2113 (ВЛ80Т №1330 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився Після зміни локомотива,
через несправність локомотива (руйнування зубців поїзд №2113 відправився
шестерні ЕКГ-8Ж секції №2) з вимогою машиніста про
о 23.05 із загальною
розмін локомотива. О 20.59 надано локомотив ВЛ80Т затримкою на 2 год. 21
№1402 зі ст. Знам’янка
хв
При розпуску відчепа із 15 вагонів з гірки на колії №9
Сортувально-відправного парку, перед третьою гальмівною
позицією, сталося сходження 10-го порожнього вагона –
Затримок руху поїздів
двома колісними парами другого за напрямком руху візка.
немає
О 08.00 надано наказ на виїзд відновного поїзда ВП-3 ст.
Знам’янка.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Аварія
(сходження р/с)

