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Майно залізниці
вабить злодіїв

Порівняно з 2005 роком, у 2006
році на Львівській залізниці побільшало злочинів у сфері вантажних
перевезень. Як правило, це - роз
укомплектування рухомого складу
залізниці і верхньої будови колії. Про
це повідомив оперуповноважений
сектору боротьби із злочинними посяганнями на вантажі Лінійного управління УМВСУ на Львівській залізниці, старший лейтенант Ігор Іванків.
За його словами, у 2006 році зареєстровано 87 таких злочинів, серед них
– 20 тяжких. “За 12 місяців у сфері
вантажних перевезень Львівській
залізниці завдано збитків на суму
понад 91 тисячу гривень, – говорить
Ігор Іванків. – А після закінчення
кримінальних справ відшкодовано
коштів на 81 тисячу гривень”.
Щодо крадіжок вантажів, то
за два роки показники однакові –

скоєно по 38 злочинів. Щоправда,
у 2006 році розкрито 29 злочинів,
а в 2005-му – 33. Порушено сім
кримінальних справ, шість – лінійним відділом на станції Львів і
одну – лінійним відділом на станції Здолбунів. Всього за крадіжки
вантажів протягом минулого року
затримано та притягнуто до відповідальності 31 особу, з яких 15
входили до складу п’яти злочинних груп.
“Зареєстровано 50 злочинів,
в т.ч. 12 тяжких, які стосуються
розукомплектування
рухомого
складу та верхньої будови колії. У
2005 році таких злочинів було зареєстровано 40, – повідомив Ігор
Іванків. – За ці злочини затримано
та притягнуто до кримінальної відповідальності 52 особи”.
Олександр КАЗАКОВ

Смертельний
азарт

“Тату, навіть не думай себе
винити, винуватий я сам. Дуже
дякую за чудові роки, які Ви мені
дали. Я Вас дуже люблю, особливо тебе тату, Прощай. Андрій”.
Таку записку перед смертю залишив 21-річний Андрій (з етичних
міркувань ім’я змінено) перед тим,
як вчинити самогубство.
Повідомлення про те, що в ІваноФранківську травмовано хлопця, в чергову частину лінійного відділу на станції
Івано-Франківськ надійшло 20 грудня
минулого року о 6 годині 50 хвилин від
чергового по вокзалу.
Побачив хлопця машиніст маневрового тепловоза. Коли він підійшов до
потерпілого, то Андрій промовив, що
не хоче жити, бо на гральних автоматах програв велику суму грошей. Теж
саме Андрій сказав й лікарям швидкої
допомоги. Хлопця госпіталізували в
Івано-Франківську лікарню, але врятувати його не вдалося. Тепловозом
йому відрізало обидві ноги, він зазнав
численних розривів та крововиливів
внутрішніх органів і травматичного
шоку.
Як з’ясувалося згодом, 21-річний
Андрій проживав в одному з населених пунктів Львівщини, вчився в ІваноФранківському інституті нафти і газу. В
інституті про хлопця відгукуються добре. Сусіди Андрія по кімнаті охарактеризували його, як хорошого товариша,
спокійного, врівноваженого. Але додали, що єдиним його недоліком було те,
що він постійно грав на ігрових автоматах. Хлопці відзначили, що напередодні
самогубства Андрій був сумний, але не
сказав у чому річ. Він попросив позичи-
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ти йому 50 гривень, але хлопці не мали
стільки грошей.
Батько хлопця розповів, що ще
у 2004 році син потрапив в боргову
халепу. Тоді йому зателефонували не
відомі особи і поставили умову повернути 3 000 гривень, які їм заборгував
Андрій. Борг батько сплатив, а також
мав дуже серйозну розмову із сином.
Андрій пообіцяв, що більше не гратиме
на автоматах, але... порушив обіцянку і,
не бачачи виходу із ситуації, «втік» від
проблем.
Тетяна МАЄР
Від редакції: Колись Амброз Бірз
сказав: “Тим, хто може дозволити собі
азартні ігри, гроші непотрібні, а ті, кому
гроші потрібні, не можуть дозволити
собі грати”. У цьому випадку Андрій,
не маючи грошей, хотів досить швидко
розбагатіти. Для цього на терези долі
необдумано поклав найдорожче, що
мав – життя і... програв. Звичайно, він
припустився помилки, що взагалі почав
грати. Ним заволодів азарт.
Азарт – це хвороба, але, тим не
менше, вибір у хлопця був. Якби він
дотримав своєї обіцянки, яку дав батькові, то залишився б живим. Але навіть
якщо й не дотримався б, то чи вартують ті гроші того, щоб покінчити життя
самогубством?
Андрій став черговою жертвою
азартних ігор. Але, програвши вдруге
велику суму грошей, можна було знайти вихід. Принаймні, перестати грати
далі. Адже з будь-якого, навіть найскрутнішого становища, завжди є вихід,
а безвихідь – це нетривалий момент,
який просто треба пережити.
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Незважаючи на святкові дні, коли майже вся країна
святкувала Різдвяні свята, правоохоронці транспортної міліції працювали. Міліціонери Лінійного управління
УМВСУ на Львівській залізниці з 15 грудня до 15 січня
проводили відпрацювання на дільницях обслуговування.
Як розповів начальник штабу Лінійного управління на
Львівській залізниці УМВСУ на транспорті, полковник
міліції Сергій Кидалов, операція проводилася з метою
запобігання злочинам на Львівській залізниці.
“В середньому щодоби до відпрацювання залучалося 430 працівників лінійних органів та підрозділів
Лінійного управління на Львівській
залізниці, 18 військовослужбовців
внутрішніх військ та близько 40 працівників інших відомств, – каже Сергій
Кидалов. – Під час відпрацювання ми
намагалися охопити усі розміщені на
дільницях обслуговування склади,
ринки, заклади роздрібної торгівлі,
аптечної мережі, розважального
бізнесу, готелі, вокзали та станції.
Внаслідок цього було затримано чимало правопорушників та порушено
ряд кримінальних справ”.
Економічні злочини
За словами Сергія Кидалова, під
час відпрацювання зареєстровано 67
правопорушень економічної спрямованості. Відкрито 47 кримінальних
справ. У правопорушників вилучені
товари та продукція на суму понад
1 мільйон 700 тисяч гривень, з них
товарів промислової групи – на 34
200 гривень, тютюнових виробів на
1 мільйон 553 тисячі 700 гривень,
контрафактної продукції – на 33 782
гривні. До обігу на споживчому ринку
не допущено фальсифікованої алкогольної продукції на суму понад 159
тисяч гривень. Також було припинено діяльність двох підпільних цехів
із виготовлення фальсифікованого
алкоголю та відеопродукції.
“Прикладом ефективної співпраці з працівниками митної служби став
факт виявлення на станції Чоп контрабандного переміщення тютюнових
виробів на суму близько 1 мільйона
520 тисяч гривень, – розповідає
Сергій Кидалов. – Правоохоронці
виявили 320 тисяч пачок цигарок
українського виробництва, які були
фабричним шляхом запаковані в рулони туалетного паперу.
Також 18 грудня, при відпрацюванні прикордонного митного переходу станції Вадул-Сірет, правоохоронці лінійного відділу на станції
Чернівці у вагоні пасажирського потяга № 59 сполученням Москва-Софія
виявили 3 000 пачок безакцизних цигарок. 1 600 пачок цигарок знаходилися у міжстелевому просторі 13-го
вагона, а 1 400 – під його підлогою.
Контрабандну продукцію на суму понад 7 000 гривень вилучено. На даний час проводяться оперативно-пошукові заходи із встановлення осіб,
причетних до правопорушення.
А на пероні вокзалу станції ІваноФранківськ 19 грудня 2006 року було
затримано непрацюючого громадянина 1984 року народження, у якого
вилучено 12 пляшок горілки. За висновком експертизи, алкоголь виготовлений з недоброякісної сировини
і є фальсифікованим. За цим фактом
порушено кримінальну справу. В ході
розслідування справи правоохоронці
виявили ще й місце виготовлення
фальсифікату. “Пальонку” виготовляла непрацююча мешканка ІваноФранківська у своєму помешканні.
Під час обшуку її житла виявлено
підпільний цех з виготовлення фальсифікованих горілчаних виробів.
Вилучено 309 закоркованих пляшок
горілки, 199 – “Карпатської” та 110
– “Франківської особливої”, а також
20,2 літра алкогольної суміші, міроч-

ний посуд, вісім ящиків порожніх
пляшок, 211 корків, 194 етикетки до
пляшок, два пристрої для закорковування та інше обладнання, а також
незаконно здобуті кошти в сумі 2 340
гривень. Проводиться розслідування.
Щодо незаконного обігу дисків,
то 11 січня 2007 року ужгородський
транспортний прокурор порушив
кримінальну справу відносно мешканця Мукачівського району 1947
року народження. Цей громадянин
3 січня на пероні вокзалу станції
Мукачево розповсюджував диски
для лазерних систем зчитування і
мав їх при собі 194 одиниці. А 13
січня було перевірено кіоск у Львові,
де цей громадянин придбав неліцензійні диски. Правоохоронці у цьому
кіоску виявили 224 немаркованих
DVD-диски з фільмами та 116 CDдисків з музикою. Всього вилучено
продукції на загальну суму 7 800 грн.
Проводиться розслідування.
Незаконний обіг
наркотиків
На дільницях обслуговування
також зареєстровано 58 правопорушень, пов’язаних з незаконним
обігом наркотиків. Порушено 40
кримінальних справ. У зловмисників
вилучено понад 20 кілограмів наркотичних речовин, 1 230 літрів прекурсорів та 3,6 грама психотропних
речовин. Здійснено дві оперативні
закупівлі наркотичних речовин та
одне контрольоване постачання наркотиків.
29 грудня 2006 року, під час відпрацювання пасажирського поїзда
№ 390 сполученням Львів–СанктПетербург, яке проводилось спільно
з працівниками Рівненської митниці
із використанням службової собаки,
було затримано 24-літнього мешканця Рівного. Під час огляду його
рюкзака, правоохоронці виявили та
вилучили амфетамін вагою 0,201
грама. Цю психотропну речовину він
намагався незаконно перевезти до
міста Лунінець Республіки Білорусь.
Порушено кримінальну справу.
Проводиться розслідування.
Незаконний обіг зброї
За час операції “Профілактика2006” виявлено й значну кількість
вогнепальної зброї. Як повідомила
старший інспектор групи зв’язків з

громадськістю Лінійного управління на Львівській залізниці УМВСУ
на транспорті, майор міліції Тетяна
Маєр, з незаконного обігу вилучено
17 одиниць вогнепальної зброї, у
тому числі 16 – нарізної. Вилучено
також 16 одиниць холодної зброї.
Порушено 22 кримінальні справи.
25 грудня 2006 року працівниками Волинського лінійного відділу на
Львівській залізниці в дизель-поїзді №

6313 сполученням Ковель-Заболоття
був затриманий 49-річний мешканець
Буського району, у якого в черговій
частині Волинського лінійного відділу під час особистого огляду виявлено та вилучено саморобний пістолет
системи “револьвер” і 15 патронів
калібру 5,6 мм. Порушено кримінальну справу. Правопорушник утримується під вартою в Ковельському
ІТТ. Проводиться розслідування.
А четвертого січня 2007 року
в залі очікування вокзалу станції
Стрий було затримано громадянина, 1965 року народження, жителя
Трускавця. У нього виявлено та
вилучено саморобний вибуховий
пристрій циліндричної форми. Вага
вибухівки становить 150 грамів, розмір – 10 на 5 сантиметрів. Пристрій
обмотаний прозорою стрічкою, крізь
яку видно схожі на металеві кульки предмети, а збоку виходять три
відрізка шнура. Як пояснив затриманий, цей саморобний вибуховий
пристрій він зробив сам з метою його
збуту. Порушено кримінальну справу. Проводиться розслідування.
Нелегальна міграція
За словами Сергія Кидалова, під
час відпрацювання значна увага приділялася незаконній міграції та торгівлі людьми, профілактиці дитячої
злочинності та безпритульності. “У
цьому напрямку ми співпрацювали
з підрозділами прикордонної, митної
служб та прокуратури, – говорить
Сергій Кидалов. – Особливої уваги
надавали дільницям Львівської залізниці, які знаходяться у контрольо
ваних прикордонниками районах.
Спільні оперативні групи працювали
на вокзалах: Львів-Головний, ЛьвівПриміський, Чоп, Мукачево, станціях
у Старосамбірському, Турківському,
Жовківському районах Львівської
області та прилеглих до них районах
Волинської і Закарпатської областей. Завдяки вжитим організаційним
заходам виявлено 46 нелегальних
мігрантів та 121 порушника паспортно-візових правил”.
Всього за період відпрацювання
за вчинення адміністративних правопорушень правоохоронці затримали
1 680 осіб, на яких накладено штрафів на загальну суму 11 148 гривень.
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