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«Я соромилася мати
третю дитину...»

Зізналася правоохоронцям жінка, яка покинула
новонароджену дівчинку в туалеті на вокзалі

Чергова камери зберігання Львівського головного вокзалу зайшла у громадську вбиральню. При вході розговорилася з працівницею, що бере плату за користування
туалетом. Раптом вона почула, як в одній з кабінок ніби
заплакало немовля. Запитала свою співрозмовницю чи
та не чула дивного звуку. Тим часом, повз них швидко
пройшла молодиця у червоній хустці та джинсах, на яких
були свіжі бурі плями. Тільки-но вона закрила за собою
двері, як дивні звуки, схожі на плач немовляти, повторилися. Тепер вони стали гучнішими. Обидві жінки поспішили на плач. У кабінці між смітником і унітазом вони побачили... новонароджену дівчинку-немовлятко.

Одна з жінок повідомила про
незвичайну знахідку лінійний відділ
транспортної міліції, друга – шукати ряднину, у яку можна було
б загорнути дитину. Викликали
швидку. За прикметами міліція
протягом 10-15 хвилин розшукала
підозрілу. Та розгулювала вокзалом. Коли оперативний черговий

За західними кордонами
України – Євросоюз. Ця обставина притягує на нашу територію
нелегальних мігрантів, які будьяким способом прагнуть потрапити на Захід. Серед них немало
таких, що скоїли у себе на батьківщині чи у нашій державі злочини,
в тому числі важкі, і намагаються
уникнути відповідальності. На
перешкоді їм стають працівники
транспортної міліції. Нещодавно
вони проводили спеціальну
операцію під умовною назвою
“Трал”.
Операція тривала два місяці. За
цей час силами Лінійного управління
УМВСУ на Львівській залізниці було
затримано 47 іноземних громадян,
які знаходились на території нашої
держави без належно оформлених
документів. Це переважно вихідці з країн СНД – Вірменії, Грузії,
Азербайджану. Крім того, 45 осіб,
що відбувають покарання на тери-

лінійного відділу міліції на станції
Львів майор міліції Юрій Демидов
та помічник чергового прапорщик
міліції Богдан Юнко (на фото)
почали розпитувати жінку, з якою
метою вона перебуває на вокзалі і
куди прямує, та відповіла, що це її
особиста справа. Наявність бурих
плям на джинсах пояснила іншими

«жіночими» причинами і попросила
надалі її не чіпати.
– Чому ви залишили новонароджене дитя у туалеті, – несподівано
відверто запитав міліціонер. Жінка
не виявила жодного збентеження і обізвала його провокатором.
Правоохоронці наполягли на тому,
щоб жінка пішла з ними до туалету
на місце, де була знайдена дитина.
Затримана почала хвилюватися, а
коли їй показали немовля – зізналася, що є його мамою. Швидка
повезла обох у лікарню.
Відвідавши породіллю у лікарні, правоохоронець спитав її, чому
вона вчинила таке зі своєю дитиною. Відповідь була приголомшливою: “Тому, що соромилася мати
третю дитину...” Як з’ясувалося,
у 27-річної громадянки Ярини
Панасевської (прізвище з етичних
міркувань змінене) уже було двоє
дітей. Вона розлучена і ніде не
працює. Але почуття материнства
відвідало жінку не надовго. Ще у лікарні Ярина написала заяву про відмову від дитини. Після цього вона
звернулася у міліцію з проханням
повернути забрені у неї документи.
Зважаючи на те, що на її утриманні
є ще двоє маленьких діточок, правоохоронці відпустили її, взявши
підписку про невиїзд. Триває слідство. Коли слідством буде остаточно
доведено, що Ярина Панасевська
залишила новонароджену дитину
у небезпеці, вона буде притягнута
до кримінальної відповідальності.
Судові належить прийняти непросте рішення.
Тетяна Маєр
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торії України, перевірені на можливу причетність їх до різних злочинів,
скоєних у минулі роки. Розкрито декілька злочинів, скоєних іноземними
громадянами. Приміром, за грабіж
на станції Чернівці затримані троє
громадян Молдови. Їх підозрюють
у викраденні в громадянина України
матеріальних цінностей на суму 1
600 гривень. Декілька осіб – вихідців з кавказького регіону – затримані
за незаконне зберігання холодної
зброї.
Більшість нелегальних емігрантів транспортні правоохоронці
затримують у прикордонному Чопі.
Тут їх передають прикордонній
службі, яка у свою чергу приймає рі-

шення про їх екстрадицію. Спочатку
людей без належно оформлених
документів відправляють у Київ, а
звідти у ту країну, з якої вони прибули. Приміром, не вдалось скуштувати євросоюзівського хліба 17
нелегалам з В’єтнаму, які не маючи
дозволу для виїзду на Захід, прибули у це прикордонне містечко,
сподіваючись нелегально перетнути кордон.
Спецоперація “Трал” закінчилася, проте транспортні правоохоронці
продовжують уважно відстежувати
оперативну обстановку, запобігаючи
порушенню чинного заоконодавства
громадянами інших країн.
Олександр Казаков

У присутності міліції
“зайці” стають
нормальними людьми

Коли працівники транспортної міліції ходять із провідниками, які реалізовують квитки у поїздах приміського сполучення, це значно дисциплінує
пасажирів. Ніхто не уникає оплати за проїзд, усі поводяться значно стриманіше. Це засвідчують результати місячника із виявлення безквиткових пасажирів. Коли працівники спецпідрозділу транспортної міліції несли службу
разом з провідниками, то надходження від продажу квитків зростали удвічі і
не було правопорушень. Тому керівництво локомотивної служби залізниці і
Лінійного управління УМВСУ на Львівській залізниці вирішили продовжити
і систематизувати таку співпрацю. Як наслідок, в кожному локомотивному
депо створена відповідна група охорони громадського порядку. Складається
вона з працівників обох сторін. Її мета – поперджати випадки псування вагонного обладнання, розмальовування вагонів тощо. Крім того, розроблена
нова концепція забезпечення охорони порядку в громадських місцях. Згідно
з нею, міліція не тільки буде проводити профілактику правопорушень у потягах, а у складі поїзних бригад забезпечуватиме у поїздах більшу виручку від
плати за проїзд. Усе це повинно зменшити збитки залізниці від приміських
перевезень.
Працівники залізниці, які входять до громадських формувань, захищені
законом, мають певні права стосовно правопорушників, законом їм надане
право носити та застосовувати спеціальні засоби захисту. Всі члени громадських формувань проходять спеціальний інструктаж, складають екзамени
і отримують відповідний сертифікат про знання відповідного переліку правових норм. Головне завдання, яке стоїть перед ними – не затримувати
злочинців, а інформувати міліцію про можливі порушення закону. Зараз громадські формування відпрацьовують усі напрямки приміських перевезень,
виробляють основні тактичні прийоми. Найбільш злагоджено вони діють на
теренах Рівненської та Львівської дирекцій. Хоча через те, що у Львівській
курсує велика кількість приміських потягів, тут є певні проблеми. Приміром,
треба охопити поїзди, що знаходяться на тепловозній тязі, зокрема, на
Ходорівському напрямку. Ця робота уже ведеться. На сьогодні актуальним
є питання розкрадання паливно-мастильних матеріалів і матеріальних цінностей. Робота громадських формувань буде скерована і на розв’язання цієї
проблеми.
Сергій Єсімов

“Полковника” цікавили
жінки і телефони

Перебуваючи на вокзалі у Коломиї, мешканка цього міста Олена Бочуляк
захопилася розмовою по мобільному телефону з подругою. І не помітила,
що за нею пильно спостерігає якийсь чоловік. Тільки вона закінчила бесіду,
він хутко підійшов, грізно глянув, витягнув з кишені піджака якесь посвідчення, і не розкриваючи документ, показав його розгубленій громадянці.
Назвавшись полковником міліції, наказав їй здати свій мобільний телефон
на перевірку, оскільки є підозра, що він підроблений місцевими “умільцями”.
Жінка сказала, що купувала його в магазині. “Це немає значення”, – сказав
“полковник” і рішуче простягнув руку. Вона ніби загіпнотизована віддала телефон. “Полковник” акуратно поклав його в портфель і кудись попрямував.
Олена розгублено спостерігала, як він віддаляється. І чим далі відходив
незнайомець, тим більше жінка розуміла, що її обдурюють, але стояла на
місці мов вкопана. Оговтавшись, вона звернулася у лінійний відділ міліції.
Знаючи як діяти в подібних ситуаціях, правоохоронці невдовзі затримали
шахрая і повернули мобільний телефон жінці, а псевдополковник постане
перед слугами закону.

Як поляк і українець...
наркотиками гендлювали

Майже на мільйон гривень заробили поляк Станіслав Мєдвєцкій та українець Микола Буркун, які до спілки зайнялися збутом наркотиків в Україні.
Українець систематично виїжджав у польське місто Конін, де на нього очікував з черговою партією сильнодіючих наркотиків поляк. Кілька разів Миколі
Буркуну вдалося успішно перевезти їх на власному автомобілі через українсько-польський кордон. Далі наркотики перепродувалися у Львові. Та,
як мовиться, нічого вічного на цьому світі нема. Під час збуту наркотиків біля
багажного відділення вокзалу станції Львів, громадянина України Буркуна
затримали на гарячому начальник групи боротьби із незаконним обігом
наркотиків лінійного відділу міліції на станції Львів капітан міліції Ростислав
Підсудок та старший оперуповноважений відділу боротьби з незаконним
обігом наркотиків Лінійного управління МВСУ на Львівській залізниці майор
міліції Василь Коломієць. При обшуку вони виявили у нього 710 грамів наркотичного порошку і 4 600 таблеток екстазі на загальну суму майже сто тисяч
гривень. Порушено кримінальну справу, триває слідство. Республіці Польща
зроблене відповідне подання на порушення кримінальної справи проти
польського громадянина.
Олександр Казаков

Позбудьтеся незаконної зброї

З початку квітня триває місячник добровільної здачі зброї, боє
припасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Громадяни,
які незаконно володіють таким збройним арсеналом, мають слушну
нагоду позбутися його безкарно – звільнення від кримінальної від
повідальності гарантує Закон. Не вагайтеся. Вас чекають у ліній
ному відділі міліції на станції Львів, який знаходиться за адресою: м.
Львів, вул. Чернівецька,2. Місячник триватиме до 30 квітня.
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