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Сьогодні, 20 грудня, транспортна міліція відзначає
професійне свято – 16 річницю міліції України

Робота, яка
не буває легкою

Напередодні Дня міліції,
який відзначається щороку 20
грудня, працівники УМВСУ на
транспорті зібралися у Палаці
залізничників, аби відзначити
професійне свято. Окрім в.о.
начальника управління УМВСУ
на транспорті, генерал-майора
Михайла Янковського, міліціонерів привітав і начальник
Львівської залізниці Михайло
Мостовий.
– День міліції – це професійне свято людей, яких є за що
поважати, – розпочав Михайло
Янковський. – Бо у міліціонерів
мужня і почесна професія, вони
вдень і вночі стоять на варті спокою наших громадян та на захисті
інтересів держави.
У нас, правоохоронців, особлива місія. Ми захищаємо законність
і правопорядок, конституційні права і свободи співвітчизників. Від
нас, насамперед, залежить безпека суспільства. Тому найвищою
оцінкою діяльності правоохоронців
повинна стати довіра людей, їх
вдячність за самовіддане служіння
букві та духу Закону, справі боротьби зі злочинністю.
Кожному з присутніх у цьому
залі зрозуміло – міліцейський хліб
легким не буває, і кожен, хто обрав
цей шлях, я впевнений у цьому,
проходить його гідно. Тому що Ви
фахівці своєї справи, – задля перемоги справедливості ризикуєте
здоров’ям, а іноді й життям.
Присутні вшанували хвилиною
мовчання пам’ять тих, хто “поклав
на вівтар боротьби зі злочинністю
найдорожче – життя”.
У своїй доповіді начальник
управління МВСУ на транспорті
коротко зупинився на деяких показниках роботи за рік, що минає.
Зокрема, на розкритті тяжких та
особливо тяжких злочинів. Ця цифра сягає майже 95 відсотків. Також

Михайло Янковський зазначив, що
за цей рік визначилися позитивні
тенденції у попередженні та розкритті злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, захисту економіки вантажних та пасажирських
перевезень.
– Але тільки у тісній співпраці з багатотисячним колективом
Львівської залізниці нам вдається
досягати таких результатів, – наголосив генерал-майор міліції. – Та й
у ці хвилини, коли урочисто святкуємо 16-ту річницю української
міліції, наші колеги на постах несуть службу, оберігаючи спокій та
безпеку громади. Тому працівники
залізничної галузі можуть бути
спокійними, транспортна міліція
докладе всіх зусиль, аби залізничники, пасажири та майно залізниці
були в безпеці. Тільки чесною роботою ми можемо і надалі здобувати авторитет та повагу населення.
Зі словами подяки Михайло
Янковський звернувся до ветеранів органів внутрішніх справ.
“Упродовж багатьох років Ви не
шкодували сил і здоров’я, аби у
містах і селах нашого краю панував спокій. Спасибі Вам за те,
що і зараз постійно приходите на

допомогу і своїм досвідом та знаннями підтримуєте нас. Низький
уклін Вам, сивочолі наставники та
вчителі!”
Із
професійним
святом
міліціонерів привітав і начальник Львівської залізниці Михайло
Мостовий.
– Нині не можна недооцінювати важливість транспортної міліції,
– розпочав Михайло Мостовий.
– Адже сьогодні, в такий складний
час, Ви захищаєте державні інтереси. І керівництво залізниці це бачить, адже Вас постійно видно на
станціях, вокзалах, у поїздах. Ви
оберігаєте від розкрадань майно
залізниці, захищаєте наш 62-тисячний колектив від неправомірних
дій з боку правопорушників. Знаю,
у яких нелегких умовах працює
міліція деяких лінійних відділів.
Тому в 2008 році Львівська залізниця допоможе Лінійному відділу
автомобілями, щоб оперативним
працівникам легше працювалося”.
Михайло Мостовий та Михайло
Янковський відзначили кращих
працівників транспортної міліції.
Тетяна МАЄР

“Приколи” з протоколів

Міліцейська робота – це не
тільки попередження та розкриття злочинів, патрулювання вулиць
тощо. Це і щоденна робота з документами – складання протоколів,
одержання письмових пояснень, з
яких іноді можна дізнатися досить
цікаві подробиці. Наведемо декілька
цитат із міліційних протоколів та
пояснень:
● “... викрадено дві старо
придатні рейки шляхом розбиран
ня паркану на городі громадянки
Атипової...”
● “... громадянка Баширова ви
рощувала коноплю на присадибній
ділянці, яка розміщена на балконі
2-го поверху будинку № 7...”
● “... громадянин Стець виро
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щував головки маку у власному
саду поміж кукурудзою...”
● “... на 24 км перегону... вияв
лено особу невідомого трупа, яким
виявився громадянин К.”
● “... громадянин Нужда, пе
ребуваючи в гостях у громадянки
Ланкової, з особливим цинізмом ви

крав у неї трилітрову банку кваше
ної капусти, чим спричинив остан
ній значної матеріальної шкоди...”
● “... громадянка Михайлишин
звернулася із заявою про те, що
під час перебування у сауні на
території депо у неї за невідомих
обставин викрадено мобільний те
лефон...”
● ДТП (зі слів громадянина
Засухи): “... паркуючи на стоянці
авто, я здавав задом, чим зачепив
забор, який, у свою чергу вдарив,
сусідню машину, чим завдав їй ма
теріальної шкоди...”
● “... під час поїздки у вагоні
поїзда у мене був викрадений на
півквадратний мобільний телефон
виробництва Корея (Сhina)…”

Вітаємо з нагородами

Наказом начальника Управління МВС України на транспорті, генерал-майора міліції Геннадія Пушкарьова за досягнення вагомих успіхів у службовій діяльності зі зміцнення законності й правопорядку,
захист інтересів держави, прав і свобод громадян, виявлені при цьому
ініціативу та наполегливість, високу професійну майстерність та з
нагоди святкування 16-ї річниці міліції України нагороджено:
Відзнакою МВС України “За відзнаку в службі” І ступеня – майора міліції
Кіша Михайла Івановича – начальника лінійного відділу на станції Королево,
лінійного відділу на станції Чоп, майора міліції Лещинського Олександра
Сергійовича – старшого інспектора сектора комплектування відділу роботи
з персоналом лінійного управління на Львівській залізниці, капітана міліції
Шимчія Андрія Васильовича – начальника відділення боротьби з незаконним обігом наркотиків лінійного відділу на станції Тернопіль.
Відзнакою МВС України “За відзнаку в службі” ІІ ступеня – майора
міліції Забронську Оксану Миколаївну – оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу з обслуговування Львівської залізниці управління БОЗ, майора міліції Ілика Андрія Івановича – заступника начальника лінійного відділу – начальника штабу лінійного відділу на станції Стрий,
майора міліції Криваля Віталія Анатолійовича – помічника начальника
лінійного відділу – оперативного чергового чергової частини лінійного відділу
на станції Стрий, майора міліції Лопушанського Романа Антоновича
– начальника лінійного пункту міліції на станції Самбір лінійного відділу на
станції Стрий, майора міліції Міцкана Василя Дмитровича – заступника
начальника відділу роботи з персоналом лінійного відділу на станції Чернівці,
майора міліції Томашевського Олега Олеговича – начальника відділення карного розшуку лінійного відділу на станції Мукачево, капітана
міліції Брязу Сергія Олександровича – заступника командира взводу із
забезпечення громадського порядку та супроводження поїздів при лінійному
управлінні на Львівській залізниці, капітана міліції Марцинюка Романа
Михайловича – слідчого слідчого відділу лінійного управління на Львівській
залізниці, капітана міліції Фабрицю Павла Теодоровича – оперуповноваженого групи карного розшуку лінійного відділення на станції Королево
лінійного відділу на станції Чоп, прапорщика міліції Шестакова Валерія
Олексійовича – міліціонера групи патрульно-постової служби міліції лінійного відділу на станції Здолбунів.
Також цього дня сім працівників транспортної міліції нагороджені
Почесною грамотою Управління МВС України на транспорті, оголошено подяки шістьом правоохоронцям, а з чотирьох зняті раніше накладені стягнення.

Їх поєднали фах і кохання

П

рийшовши у 2005 році у відділ боротьби з незаконним
обігом наркотиків (ВБНОН)
Лінійного управління МВС на
транспорті, Ірина Луньо навіть не
здогадувалася, що знайде тут не
тільки цікаву роботу, а й майбутнього чоловіка.
– Я закінчила біологічний факультет університету ім. І.Франка,
після чого у 2003 році влаштувалася за фахом у науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр
при ЛУ на Львівській залізниці,
– розповідає Ірина Луньо. – А в
першій половині 2005 року мене
перевели у Лінійний відділ на посаду оперуповноваженого ВБНОН.
Там уже працював він – мій майбутній чоловік Сергій Городиський,
який того ж року прийшов працювати у відділ. До того Сергій працював оперуповноваженим ВБНОН
на станції Здолбунів. Не можу
сказати, що, як тільки його побачила, то відразу зрозуміла, що він
буде моїм чоловіком. Хоча він мені
відразу сподобався. Працюючи з
ним в одному кабінеті, відзначила,
що Сергій добрий, толерантний,
ввічливий, організований і знає,
чого хоче досягнути у житті.

– Хоча симпатичну, соро
м’язливу дівчину, яка прийшла у
відділ БНОН, я не міг не помітити
– розповідає 28-річний Сергій..
Обоє відзначають, що їхнє
кохання народилося під час спільної участі в оперативних заходах.
Минуло два роки – і 24 листопада Ірина та Сергій створили нову
сім’ю, а також продовжили міліцейську династію.
Річ у тому, що батько Сергія
Василь Городиський з 1981 року
працював у карному розшуку
Лінійного управління на Львівській
залізниці, пройшов усі напрями
роботи у карному розшуку і у 2002
році вийшов на пенсію. А батько
Ірини – Богдан Луньо – досі працює
у Лінійному відділі.
Сергій та Ірина ще не мають дітей, але стверджують, що не хотіли
б, аби вони продовжували династію
міліціонерів.
“Нині кримінальних елементів не меншає, – говорить Сергій
Городиський. – До того ж, вони
краще озброєні, ніж ми, правоохоронці. Тому професія міліціонера
небезпечна. Та й забезпечення
нині у нас вкрай погане.
Дмитро ПЕЛИХ

