Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного, залізничного, морського
та річкового транспорту
з 29.12.2017 по 05.01.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
8
1
12
3
20
4

Події на автомобільному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Загорання
0
0
Не ліцензований
2
3
Не резидент
0
0
ВСЬОГО:
2
3

З вини:
Не з вини:
Загорання
ВСЬОГО:

Дуже серйозна
аварія
Серйозна аварія
Серйозний
інцидент
Інцидент
ВСЬОГО:
ВСЬОГО

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинуло
1
0
5
0
1
0
7
0
Морський та річковий транспорт
Кількість аварійних подій
Загинуло
0
0

Травмовано
4
7
11
Травмовано
0
8
0
8
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
8
3
7
3

Травмовано
0
4
4

0

0

0

1

0

0

8
16

0
3

0
4

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

1

Дата і час
скоєння
подій

28.12.2017
08:45

2

29.12.2017
20:25

3

30.12.2017
07:15

Місце скоєння
подій
На 10 км автодороги
Т-18 Рівне – Тучин –
Острог, у с. Житин
Рівненської області
На проспекті
Тракторобудівельників
у м. Харкові
На вул. Жовківській
у м. Куликів,
Жовківського р-ну.,

Травмовано

1

0

0

0

0

0

2
3

2
2

0
0

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц не впорався з
керуванням виїхав на смугу зустрічного руху та допустив
зіткнення з автобусом ЧАЗ-А081.11, водій якого здійснював
перевезення
25
пасажирів
за
приміським
внутрішньообласним маршрутом «Рівне - Козлин»
Водій автобуса Рута-20, здійснюючи перевезення
6 пасажирів за міським маршрутом № 52 не дотримався
бепечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення
з легковим автомобілем Шкода-Октавія
Водій легкового автомобіля Ліфан не впорався з
керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив
зіткнення з автобусом марки БАЗ-А.079.04, водій якого

Наслідки подій

Попередня
причина
пригоди

2 пасажири автобуса
отримали травми.

1-0-2 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій та 2 пасажири
легкового автомобіля
отримали травми

1-0-3 Не з вини

Львівської області

4

5

6

7

8

9
10

29.12.2017
18:25

30.12.2017
00:25

30.12.2017
20:10

На перехрестті
вул. Тролейбусної та
проспекті Героїв
Сталінграду
у м. Харкові

здійснював перевезення 20 пасажирів за приміським
внутрішньообласним маршрутом «Львів-Нова Сварява»
Водій легкового автомобіля ВАЗ-2108 під час виконання
маневру випередження, не впорався з керуванням та
допустив попутне зіткнення з легковим автомобілем
Шевроле-Авео та автобусом I-ВАН, водій якого здійснював
перевезення 7 пасажирів за міським маршрутом № 225
«ст. м. Академіка Барабашова – станція Основа»

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

1-3-2 Не
ліцензовані

На проспекті
Лозовеньківському
у м. Харкові

Сталося зіткнення легкових автомобілів ВАЗ-21070, та
автомобіля BMW-325

Водій та 2 пасажири
легкового автомобіля
ВАЗ-21070 загинули на
місці події, водій та 1
пасажир легкового
автомобіля BMW-325
отримали травми

На вул.
Університетській
у м. Харкові

Водій легкового автомобіля ВАЗ-2109, рухаючись заднім
ходом, допустив наїзд на автобус БАЗ-А079.14, водій якого
здійснював перевезення 30 пасажирів за міським
маршрутом № 238 «площа Конституції – проспект Дзюби»,
що зупинився для надання переваги у русі

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій автобуса та 5
пасажирів отримали
травми

1-0-6 Не
ліцензований

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Пішохід загинув

1-1-0 Не з вини

Механічні
пошкодження

1-0-0 З вини

На 37 км а/д
державного значення
Водій автобуса Мерседес-Спрінтер, не вибрав безпечної
31. 12.2017 М-09 Тернопіль-Львівшвидкості руху, не впорався з керуванням та допустив
03:30
Р.Руська,поблизу
перекидання автомобіля
с.Воля Висоцька
Львівської обл.
Водій автобуса Іван-A07A-41, здійснюючи перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом № 38е
31.12.2017
На вул. Амурській
«ст.м. «Академіка Барабашова» – вул. Грищенка
12:25
у м. Харкові
(Кулиничі)», недодержав бокового інтервалу руху
допустив зіткнення з легковим автомобілем НІССАНКАШКАЙ
Поблизу с. Карпилівка Водій
автобуса
Мерседес-Бенц-611D,
здійснюючи
30.12.2017 Білогорського району, перевезення 2 пасажирів за міжміським маршрутом
18:34
Хмельницької
«Хмельницький – Славута», допустив наїзд на пішохода,
області
який лежав на проїжджій частині дороги.
31.12.2017 На 350 км автодороги Водій автобуса ТУР-А4072, здійснюючи перевезення 15
10:40
М-06 Київ – Чоп,
пасажирів за міжнародним маршрутом «Чернівці –

Рівненської області

11

01.01.2018
19:40

12

02.01.2017
19:20

13

01.01.2017
12:00

14

02.01.2018
17:20

15

02.01.2018
17:10

16

03 01.2018
06:40

17

03.01.2018
07:40

18

03.01.2018
12:15

Пінськ», не впорався з керуванням, виїхав на смугу транспортних засобів
зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковим
автомобілем Фіат-Браво
Водій автобуса БАЗ-А079.24, рухаючись без пасажирів за
приміським внутрішньообласним маршрутом «Томашпіль – Пішохід від отриманих
У с. Левківці
Вінниця» здійснив наїзд на пішохода, який у стані травм загинув на місці
Вінницької області
алкогольного спяніння раптово вийшов на проїжджу
пригоди
частину дороги у невстановленому для цього місці
На вул. Незалежності Водій автобуса Богдан-А091, здійснюючи перевезення
у с. Біла
3 пасажирів за міським маршрутом № 8, здійснив наїзд на
Пішохід отримав
Тернопільської
пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину
травми
області
дороги у невстановленому для цього місці
На вул. Фізкультури Водій автобуса БАЗ-А079.32, здійснюючи перевезення
у м. Камянському, 7 пасажирів за міським маршрутом № 18 здійснив наїзд
Пішохід отримав
Дніпропетровської на пішохода який перетинав проїжджу частину по
травми
області
пішохідному переходу
На 23 км а/д Р-12
Водій автобуса БАЗ-А079, здійснюючи перевезення
«Чернігів - Мена.Велосипедист
11 пасажирів за приміським внутрішньообласним
Сосниця – Гримяч»,
загинув на місті
маршрутом «Чернігів – Ушня», скоїв наїзд на
Чернігівський р-н,.
пригоди
велосипедиста, який рухався в зустрічному напрямку
Чернігівської області
Водій автобуса ДЕННІС-ДЖАВЕЛІН, здійснюючи
На вул.
перевезення 13 пасажирів за міжміським міжобласним
Володимирській
Пішохід отримав
маршрутом «Ковель – Трускавець», допустив наїзд на
у м. Ковелі,
травми
пішохода, який переходив проїжджу частину дороги по
Волинської області
нерегульованому пішохідному переходу
Водій автобуса I-ВАН-А07А1-60, який рухався без
На вул. Львівській
пасажирів за приміським внутрішньообласним маршрутом
Пішохід від отриманих
у м. Золочів,
№ 769 «м. Золочів АС – с. Майдан Гологірський» та
травм помер в лікарні
Львівської області допустив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на
проїжджу частину дороги не встановленому для цього місці
Водій легкового автомобіля-таксі Фольксваген-Пассат,
На перехрестті вулиць
рухаючись без пасажирів здійснював маневр правого
Соборної та Княгині
Пішохід отримав
повороту та допустив наїзд на пішохода який переходив
Ольги
травми
проїзну частину дороги по пішохідному переходу на
у м. Рівному
дозволений сигнал світлофора
На вул. Хотинській Водій легкового автомобіля Сітроен-Берлінго не надав
Постраждалі відсутні
у м. Чернівцях
переваги у русі та допустив зіткнення з автобусом Богдан-

1-1-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-1 З вини

1-1-0 З вини

1-0-1 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-1 З вини

1-0-0 Не з вини

19

03.01.2018
14:00

20

03.01.2018
20:56

21

03.01.2018
21:36

22

04.01.2018
17:00

1

29.12.2017
22:45

2

30.12.2017
10:15

3

30.12.2017
14:45

4

30.12.2017
16:10

А-091, водій якого здійснював перевезення 2 пасажирів за
міським маршрутом № 38
На 500 км а/д «Київ- Водій легкового автомобіля Рено-Логан не впорався з
Чоп», у с. Зубра,
керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив
Пустомитівського
зіткнення з автобусом Неоплан, який здійснював
р-ну,
нерегулярні перевезення 18 пасажирів за міжнародним
Львівської області маршрутом «Херсон-Клайпеда (Литва)»
Водій автобуса МАЗ-107467, здійснюючи перевезення
На проспекті
12 пасажирів за міським маршрутом № 63, скоїв наїзд на
Лісовому у м. Києві пішохода, який переходив проїжджу частину дороги на
нерегульованому пішохідному переході
Водій легкового автомобіля Ауді-А6 не вибрав безпечної
швидкості руху, не дотримав безпечного бокового
На вул. Соборній
інтервалу та допустив зіткнення з автобусом І-ВAН-А07Ау м. Рівному
22, водій якого здійснював перевезення 25 пасажирів за
міським маршрутом №47
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не дотримавшись
На вул. Академіка
безпечного бокового інтервалу допустив зіткнення з
Павлова,
автобусом
БАЗ-А079.14,
водій
якого
здійснював
у м. Харкові
перевезення 8 пасажирів за міським маршрутом № 206е
Міський електричний транспорт
Водій трамвая Татра-Т-3, здійснюючи перевезення
На проспекті
15 пасажирів за міським маршрутом № 6, здійснив наїзд на
Московському
пішохода який у стані алкогольного сп’яніння раптово
у м. Харкові
вийшов на рейки
Водій тролейбуса Тролза, здійснюючи перевезення
На перехресті пр-ту 25 пасажирів за міським маршрутом № 3
Гагаріна та пр-ту «вул. Університетська (к-тр «Зірка») – вул. 12-го
Героїв Сталінграда Квітня», виконуючи маневр лівого повороту не
у м. Харкові
дотримав безпечного бокового інтервалу та допустив
зіткнення з легковим автомобілем Мерседес-Віто
Водій вантажного автомобіля MAН з напівпричепом не
дотримався бокового інтервалу та допустив попутне
На вул. Москалівській
зіткнення з трамваєм Татра-Т3, водій якого здійснював
у м. Харкові
перевезення 10 пасажирів за міським маршрутом № 7
«Південний вокзал – Новоселівка»
На вул. Соборної
Водій легкового автомобіля Мерседес-Бенц, виїжджаючи з
у м. Рівному
другорядної дороги, не надав переваги у русі та допустив

Пасажир легкового
автомобіля отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Пішохід отримав
травми

1-0-1 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

5

02.01.2018
17:40
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08:25
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04.01.2018
11:20
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29.12.2017
12:47
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30.12.2017
11:45
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31.12.17
00:45
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31.12.2017
01:22

зіткнення з тролейбусом Шкода-14Тр, водій якого
здійснював перевезення 35 пасажирів за міським
маршрутом № 7
Під час руху тролейбуса Шкода-14Тр, водій якого
На вул. Маршала здійснював перевезення 20 пасажирів за міським
Жукова у м. Києві маршрутом № 37, сталось самозагорання транспортного
засобу
Водій легкового автомобіля Фольксваген-Амарок не
дотримавшись дистанції руху допустив попутне зіткнення з
На вул. Академіка
легковим автомобілем Деу-Ланос, після чого не керований
Проскури
останній допустив зіткнення з тролейбусом ЛАЗ, водій
у м. Харкові
якого здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
маршрутом № 2 «РК просп. Перемоги – РК Жуковського»
Водій тролейбуса
ПМЗ–Т2, здійснюючи перевезення
На перехресті вулиць
10 пасажирів за міським маршрутом № 10 «Мототрек –
Київської та Д.
селище Ювілейне» допустив відкат тролейбуса назад та
Галицьког,
допустив зіткнення з легковим автомобілем Фольксвагену м. Рівному
Джетта
Залізничний транспорт
Регіональна філія
Під час виконання маневрової роботи з перестановки
«Придніпровська
локомотива ЧС7 №634 (ТЧ Дніпро) на стрілочному переводі
залізниця», ДН-1
№21 сталося сходження локомотива всіма колісними
Дніпро. ст.
парами. Надано наказ №137/253 о 13.08 ВП П’ятихатки
П’ятихатки-Стикова
На моніторі АРМ ДНЦ сигналізує чарунка "ВК" (вимкнення
Регіональна філія
контролю) при вірно приготовленому маршруті для
«Одеська залізниця»,
слідування поїзда №8852 (ЧМЕ3 №4958). За повідомленням
ДН-1 Одеса колійний
ТЧМ-2 вхідний світлофор "ІІЧ" не сигналізує. Причина:
пост 92 км, ділянка
несправність пристроїв СЦБ – перегоряння запобіжників
Любашівка –
СПБ та СМБ номіналом 5А на стативі №2 через
Врадіївка
несправність дзвінка контролю курбельних заслонок
Південно-Західна
За повідомленням машиніста поїзда №3416 (3487-30-3201)
залізниця, ДН-1 Київ,
ВЛ-80 на 4А км.пк-7 лежить тіло людини, під час огляду
перегін Київ –
місця монтером колії Горбатюк в 01.30 виявлено труп
Товарний - Київчоловіка років 40 з травмованою головою
Деміївський
Регіональна філія
При
слідуванні
поїзда
№2138
інд.(3306-83-4600)
«Придніпровська
(ст.формування Гречани – ст.призначення Запоріжжя

Постраждалі відсутні

1-0-0
Самозагорання

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні.
Затримки поїздів
немає

1-0-0 Аварія

Затримано поїзди:
№8852 на 35 хв., №4802
на 01 год. 02 хв., №2425
на 02 год. 26 хв., №2427
на 01 год. 45 хв., №2428
на 01 год. 37 хв.

1-0-0 Інцидент

Виявлено труп
чоловіка з
травмованою головою.

1-1-0 Інше

Травмовано сторонню
особу. Затримка поїзда

1-0-1 Аварія
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31.12.2017
06:20
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31.12.2017
07:36
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01.01.2018
14:14
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01.01.2018
23:15
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01.01.2018
02:00

10

02.01.2018
13;00

залізниця», ДН-2 ст. Ліве),локомотив ВЛ-8 №340 (ТЧ-2 Кривий Ріг-Головний),
№2138 склала +0:48
Нікополь- П/П. На 108 (ТЧ-2 Кривий Ріг-Головний), вісей 208, вага-4620. На 108
км ПК-7
км ПК-7 збив стороннього чоловіка. Живий. Повідомлено:
РОП- Бредихін 01:37, «103»- Федорова 01:28, ВОХР- Назін
01:43, СБУ- Швояков 01:47.
По повідомленню маневрового диспетчера в районі
пішохідного переходу парної горловини навпроти поста ЕЦ
Регіональна філія
Смертельно
на міжколійї біля СП№137 виявлено невідому жінку з
«Одеська залізниця»,
травмовано сторонню
травматичною ампутацією нижніх кінцівок. Викликано
Станція Херсон
особу
швидку медичну допомогу. Повідомлено черговим: ГУНП
м. Херсон, НОР-4.
Південно-Західна
За повідомленням машиніста поїзда № 85 (Мінськ-Київ)
Травмовано сторонню
залізниця, перегін б/п ЧС-4 №096 на 839км.пк-7 знаходиться не смертельно
особу
837км-Дарниця
травмований чоловік років 45-50
При відправленні поїзда №6003 Лиман – Фенольна (ЄР2Т
Смертельно
Регіональна філія
№7142, РПЧ Слов’янськ) на колії №ІА допущено травмовано сторонню
«Донецька залізниця»,
смертельне травмування сторонньої жінки Повідомлено: особу. Затримка поїзда
ДН-2 Лиман
поліція, швидка медична допомога
№6003 склала 48 хв.
Поїзд №736 Запоріжжя – Київ (ЕКр1 №001 УЗШКМ)
зупинився на 1083 км ПК2 через задимлення у 1 вагоні у
тяговому двигуні. Після усунення несправності поїзд
відправився з затримкою на 09 хв. Слідуючи далі о 23.35
Регіональна філія
поїзд зупинився на ст. Новогупалівка через повторне
«Придніпровська
задимлення у 1 вагоні у тяговому двигуні з вимогою ДСНС Затримка поїзда №736
залізниця», ДН-3
для охолодження тягового двигуна. О 01.14 машиніст складає 03 год. 28 хв.
Запоріжжя
повідомив про неможливість слідувати далі через
заклинювання тягового двигуна та вимогою на пересадку
пасажирів у інший рухомий склад. О 01.50 зі ст. Запоріжжя1 надано засилочний поїзд №7902 ЕР1 №207. О 02.20-02.29
пасажирів пересаджено.
Регіональна філія
Поїзд №2960 (ВЛ80 №1494) на 38 км ПК5 застосував
Смертельно
«Південно-Західна екстрене гальмування для запобігання наїзду на людину.
травмовано сторонню
залізниця», ДН-2
Наїзд попередити не вдалось – смертельно травмовано
особу
Козятин
стороннього чоловіка
Регіональна філія
Поїзду №6274 Заліщики – Тернопіль, за вимогою машиніста
Затримка поїзда
«Львівська
через технічну несправність надано допоміжний локомотив
№6274 склала 01 год.
залізниця», ДН-2
(ЧМЕ3 №1702), допоміжний локомотив надано зі ст.
57 хв.
Тернопіль, ст.
Вигнанка.

1-1-0 Інше

1-0-1 Аварія

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 Інцидент
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Заліщики.
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-3
Жмеринка, ст.
Вінниця
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-5
Конотоп, перегін
Кролевець –
Алтинівка, 598км
ПК4.
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса,. перегін
Кодима – Абамелікове
(зупиночна платформа
Олександрівка)
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Могиляни
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», НРП, ст.
Київ-Пасажирський

Поїзд №764 Одеса – Київ (ЧС8 №009), замовив допоміжний
локомотив, через заклинення першої колісної пари
електровоза. Надано допоміжний локомотив

Затримка поїзда №764
склала 01 год. 02 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №6541 Зернове – Конотоп, зупинився через злам
малої шестерні тягового редуктора першої колісної пари
вагону №66604. На ст. Алтинівка вагон відчеплено

Затримано поїзди:
№6541 на 02 год. 06
хв., №813 на 21 хв.

1-0-0 Інцидент

Поїзд №4401 (ВЛ80с №2346) застосував екстрене
Смертельно
гальмування для попередження наїзду на людину, травмовано сторонню
смертельно травмований сторонній чоловік.. Повідомлено особу Затримка поїзда
причетним службам
№ 4401 склала 11 хв

1-1-0 Аварія

Поїзд №1601 (ВЛ80 №438) застосував екстрене Травмовано сторонню
гальмування для попередження наїзду на стороннього особу. Затримка поїзда
чоловіка травматична ампутація ноги
№ 1601 склала 27 хв

1-0-1 Аварія

Поїзд №6027 Київ – Козятин (ЕР9м №519) відправився о
Затримка поїзда №6027
19.29 із затримкою на 1 год. 06 хв. з причини відсутності
склала 01год 06хв
складу поїзда

1-0-0 Інцидент

Під час відправлення поїзда №2281 (ДЕ №032, ТЧ-1 –
Регіональна філія
Травмовано сторонню
Лиман) було скоєно наїзд на сторонню особу, чоловічої
«Донецька залізниця»,
особу. Затримка поїзда
статі. Травмованого госпіталізовано каретою швидкої
ДН Лиман,
№2281 склала 1 год. 45
допомоги із закритою черепно-мозковою травмою голови
ст. Слов’янськ
хв.
до міської лікарні №1
Поїзд №6577 Вадим – Миколаїв-Вантажний (ДЕЛ02 №003
Одеська залізниця, РПД-8 Миколаїв) після графікової зупинки не відправився з
Затримка поїзда на 01
ДН-4 Херсон,
колії №І через заклинювання другої колісної пари за
год. 22 хв.
ст. Чеховичі
напрямком руху ведучого моторного вагону "А" з вимогою
допоміжного локомотива. Поїзд з допоміжним локомотивом

1-0-1 Аварія

1-0-0 Інцидент
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1

04.01.2017,
14.00

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя, перегін
Пологи – Гусарка.

04.01.2017,
17.50

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, парна колія
перегону Павлоград-1
– Зайцеве, на 996 км
ПК9

2ТЕ10М №2747 відправився о 10.18
Поїзд №2192 (2ТЕ116 №1095 ТЧ-4) зупинився на 289 км
ПК8 через несправність локомотива. О 14.18 машиніст
заявив про неможливість слідувати далі через наявність
повзуна на
локомотиві з вимогою допоміжного
Затримано поїзди:
локомотива. О 14.55 ПЧ-15 доповів про наявність повзуна
№2192 на 1 год. 25 хв.,
глибиною 2 мм. О 15.00 поїзд з допоміжним локомотивом
№6857 на 1 год. 51 хв.
2ТЕ116 №1324/1172 відправлено на ст. Пологи зі
швидкістю 10 км/год. Після огляду працівниками ПЧ
перегону дозволено рух поїздів зі швидкістю не більше 40
км/год
За повідомленням працівників ВОХР було виявлено
сторонню особу, що викрала 5 болтів з стикової накладки. О
18.28 перегін закрито для руху поїздів. О 19.02 рух поїздів
на перегоні відновлено. Повідомлено: поліція

1-0-0 Інцидент

Затримано поїзди:
№74 на 56 хв., №6280
на 47 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Морський та річковий транспорт
Миколаївський
морський порт,
причал № 1,
(портовий засіб
UANLV – 0015,
За інформацією, яку отримано факсом о 08 год. 07 хв.
Вантажний термінал
30.12.2017 від начальника СМБ Миколаївської філії ДП
ПАТ «ЧСЗ»), т/х
«Адміністрація морських портів України» О 07 год. 20 хв.
«VIKTOR TARATIN»,
30.12.2017 від чергового відділу прикордонної служби
Речовину було
30.12.201707 прапор – Коморські
«Миколаїв» отримано інформацію про те, що під час вилучено та передано
:20
острови, IMO №
проведення прикордонного та митного контролю на відхід
на експертизу.
8872538,
т/х «VIKTOR TARATIN», на судні було виявлено речовину
судновласник рослинного походження, яка схожа на наркотичний засіб –
«TROPIC BEACH
канабіс Службою Безпеки України проводяться слідчі дії.
SA»,
ідентифікаційний
номер компанії 5923391, екіпаж судна
- 12 осіб (Росія).
Начальник диспетчерського відділу
О.О. Гончар

1-0-0 До відома

