Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 24.04.2020 по 30.04.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
0
0
Не з вини:
1
0
1
ВСЬОГО:
3
0
1
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
1
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
1
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
1
0
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
5
1
3
- наїзди на
4
1
3
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
0
0
0
ВСЬОГО:
5
1
3
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

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

1

2

3

4

1

Дата і час
скоєння
подій

26.04.2020
17:08

28.04.2020
09:40

28.04.2020
16:35

28.04.2020
08:00

Місце скоєння
подій
На 393 км а/д М06. Київ – Чоп,
Рівненської обл.
На вул. Героїв
Праці,
у м. Харкові

На проспекті
Богоявленськом,
у м. Миколаєві
На вулиці
Лисенка
у м. Андрушівка,
Житомирської
обл.

1

0

0

1

0

2

1

0

0

3

0

2

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2109 (неліцензований)
Водій легкового
виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з
автомобіля від
вантажним автомобілем RENAULT-PREMIUM, 2006 р.в., отриманих травм загинув
що належить приватній особі, неліцензований
на місці пригоди
Водій автобуса БОГДАН-А09202, 2007 р.в., здійснюючи
регулярні перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом
№ 212-е «вул. Світла – майдан Конституції», недотримався
Постраждалі відсутні
безпечної дистанції та швидкості руху допустив зіткнення з
вантажним
автомобілем
RENAULT-Master
(неліцензований)
Водій автобуса Рута-25. 2012 р.в., здійснюючи рух без
пасажирів заднім ходом не дотримався безпечного
Постраждалі відсутні
інтервалу руху та допустив зіткнення з легковим
автомобілем ЗАЗ-1103 (неліцензований)
Велосипедист виїжджаючи з подвір’я не надав переваги у
русі та допустив зіткнення у бокову частину автобуса ЛАЗ1414-1, 2003 р.в., водій якого рухався без пасажирів на
шиномонтаж для заміни гуми на колесах

Водій легкового автомобіля ДЕУ-Ланос (неліцензований)
На перехресті вул.
не дотримався безпечного інтервалу руху та допустив
24.04.2020
Київська – вул.
бокове зіткнення з тролейбусом ЗиУ-9, 1988 р.в., водій
14:45
Східна,
якого здійснював перевезення 2 пасажирів за міським
у м. Житомирі
маршрутом № 15-А «Гідропарк – Селецька»
Залізничний транспорт

Попередня
причина пригоди

1-1-0 Не
ліцензований

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

Велосипедист отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

24.04.2020
20:13
1

25.04.2020
00:00
2

3

25.04.2020
06:18

26.04.2020
08:57

4

27.04.2020
22.40
5

28.04.2020
03:02
6

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман, ст.
Краматорськ.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН4 Херсон, перегін
Горожене –
Новополтавка.
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН2 Харків, ст. Буди.
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг,
перегін пост
примикання 105
км – пост
примикання 110
км, дільниці
Нікополь –
Марганець.
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-4
Херсон,
одноколійний
перегін Каховка –
Заповітне
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Знам’янка

Поїзд №4861 (ЧМЕ3 №4025) на колії №I травмував
стороннього чоловіка

Поїзд №1462 (ТЕ33АС №2016) зупинився на 153 км ПК3-4,
через наїзд на розетку пікетного стовпчика накладеного
сторонніми особами на колію

Поїздом №4234 (ВЛ11 №661), на 17 км ПК6, травмовано
стороннього чоловіка. Травмованого госпіталізовано

Затримок поїздів не має

1-0-1 Аварія
(травмування)

. Затримок руху поїздів
немає

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримка поїзда №4234
склала 01 год. 36 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Поїзд №2726 затримано

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

Водій та пасажир
легкового автомобіля
отримали травми. Поїзд
№4840 затримано

1-0-2 ДТП на
залізничному
переїзді

Задіяно відновний поїзд
ст. Знам’янка.
Електровоз встановлено
на рейки о 04.35

1-0-0 Аварія
сходження
рухомого складу

Поїзд №2726 (ВЛ11М №136 ТЧ-2 Кривий Ріг) рухаючись
по парній колії в межах зупиночної платформи «110км»,
смертельно травмував сторонню літню жінку

На регульованому переїзді 277 км ПК10 (без чергового),
при справно працюючій переїзній сигналізації, сталося
зіткнення поїзда №4840 (резервний локомотив ЧМЕ3
№5404 ТЧ-8 Миколаїв) з легковим автомобілем ВАЗ-2101

При виконанні маневрової роботи електровозом ВЛ60
№2387 ТЧ-7 Знам’янка по відчепленню 11 вагонів від
складу поїзда №2957, що прибув на колію №3ф
Фастівського
приймально-відправного
парку,
на
стрілочному переводі №149 сталося сходження з рейок

28.04.2020
07:43
7

29.04.2020
13:00
8

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро.=, перегін
Зустрічний –
ДніпроЛоцманська.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Ягодин –
Держкордон

електровозу – першими двома колісними парами за
напрямком руху
Поїзд №8802 (ЧМЕ3 №2162) на 207 км ПК3 застосував
екстрене гальмування для запобігання наїзду на
стороннього чоловіка. Чоловіку травмовано голову, від
виклику швидкої допомоги відмовився

Травмовано сторонню
особу. Затримка поїзда
№8802 склала 00 год. 06
хв.

З повідомлення працівників ШЧ на 517 км ПК8, у полосі
відводу, на відстані 10 м від колії, виявлено авіабомбу часів
Закрито перегін для руху
ВВВ. О 13.25 перегін закрито для руху поїздів. Місце
поїздів. Місце
огороджено
огороджено

1-0-1 Аварія
(травмування)

1-0-0 Інше

