Видання управління
МВС України
на Львівській залізниці

Додаток до газети “Львівський залізничник” січень 2008р.

Розбиті шиби – не “розвага”, а злочин

Постійна профілактично-інформаційна робота
транспортної міліції та залізничників позитивно
вплинула на кількість випадків побиття шиб у
рухомому складі залізниці. Адже протягом 2007 року
зафіксовано на 56 таких випадків менше, ніж у 2006
році. Водночас у 2007-му правоохоронцям вдалося
затримати на 13 осіб, причетних до скоєння цих
злочинів, більше, ніж у позаминулому.
За словами начальника сектора кримінальної міліції у
справах неповнолітніх лінійного управління на Львівській
залізниці УМВС України на транспорті Ігоря Чердака, протягом минулого року в Лінійне управління на Львівській
залізниці надійшло 250 повідомлень про факти побиття
вікон у приміських та пасажирських поїздах. А протягом
2006 року працівники УМВСУ на транспорті зареєстрували 306 таких випадків.
Завдяки проведенню ряду оперативно-розшукових заходів встановлено 123 особи, причетні до цих правопорушень, – говорить Ігор Чердак. – 28 з них – неповнолітні, 95
– дорослі. Порушено 5 кримінальних справ, складено 89
адміністративних протоколів. Через побиття вікон завдано
збитків на суму 21 364 гривні, з яких відшкодовано лише
7 316 гривень.
За словами Ігоря Чердака, найбільше фактів побиття вікон зафіксовано ввечері та вночі – з 18 до 3 години.
Випадки побиття вікон у другій половині дня в основному
припадають на робочі дні, тоді, як уночі хулігани б’ють вікна переважно у вихідні та святкові дні.
Найбільше злочинів, пов’язаних із нищенням рухомого складу, зареєстровано на дільниці обслуговування
лінійного відділу на станції Львів, де протягом минулого
року зареєстровано 64 випадки, на Волині – 29, а також на
станції Стрий – 27 випадків.
Неповнолітні шибеники віком від 10 до 18 років
(здебільшого це діти, чиї батьки перебувають за кордоном) зізнаються, що кидають камінням по вагонах задля
розваги. А от дорослі хулігани віком переважно від 18
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У ніч з 31 грудня 2007 на 1 січня 2008 року працівники транспортної міліції
затримали підозрілу особу, в якої під час огляду особистих речей виявили саморобний вибуховий пристрій. Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Лінійного управління на Львівській залізниці УМВС України на транспорті,
підозрілого затримали на станції Сарни. В чергову частину на станції Сарни
чоловіка доправили начальник відділу карного розшуку лінійного відділу,
майор міліції Григорій Олексієвець та старший оперуповноважений цього
відділу, майор міліції В’ячеслав Гарполюк. Під час огляду речей затриманого в поліетиленовому пакеті правоохоронці виявили та вилучили літрову
пластикову пляшку із гранульованою речовиною сріблястого кольору, три
батареї по 1,5 вольта та мідний провід у чорній ізоляції довжиною 15 метрів.
Як пояснив затриманий, цей пристрій він виготовив для ловлі риби шляхом
глушіння. Вилучену речовину скерували на дослідження. Третього січня було
встановлено, що речовина сріблястого кольору є сумішшю аміачної селітри
та алюмінієвого порошку, а в комплексі з батареями і мідним дротом “виріб”
є вибуховим пристроєм. Цього ж дня проти непрацюючого мешканця міста
Сарни 1968 року народження порушили кримінальну справу.

“Люблю прогулятись
вокзалом. З обрізом...”

до 22 років здебільшого кажуть, що не усвідомлювали
своїх вчинків, оскільки перебували у стані алкогольного
сп’яніння чи злості.
Хоча є випадки побиття вікон із необережності. За
словами Ігоря Чердака, із загальної кількості зафіксованих
фактів побиття шиб, близько 10 відсотків шиб вибивають
із середини вагона. Таке чинять розлючені пасажири, перебуваючи напідпитку або через необережність.
Втім, Ігор Чердак переконаний, що тенденція до зменшення випадків побиття вікон, а також збільшення кількості притягнення осіб, що били шиби, до кримінальної та
адміністративної відповідальності збережеться і в цьому
році. Адже діти у тих населених пунктах, де вже затримано
і притягнено до відповідальності осіб, причетних до правопорушень, добре замисляться, чи варто таким чином “розважатися”. Аби таких випадків було якнайменше, працівники транспортної міліції постійно проводять лекції-бесіди
з учнями шкіл та училищ, а також ведуть роз’яснювальну
роботу через місцеві ЗМІ.
Дмитро ПЕЛИХ
Фото автора

Операція “Ялинка” пройшла спокійно
Уже традиційно працівники транспортної
міліції стежать за правопорядком під час перевезення груп дітей зі східних регіонів до Західної
України на святкування Нового року та Різдва.
Винятком не став і нинішній рік. Працівники
служби кримінальної міліції у справах неповнолітніх (КМСН) та сектора громадської безпеки
Лінійного управління на Львівській залізниці
провели ряд заходів з охорони громадського
правопорядку під назвою “Ялинка”.
Станом на 11 січня 2008 року працівники цих
служб здійснили супровід 62 груп загальною кількістю
5 538 дітей, які прямували на зимові свята до Львова,
в Закарпатську та Івано-Франківську області. За словами правоохоронців, групи дітей, які слідували з
Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей та з Криму, в основному були нечисленними.
Проте, з Донецька прибула група в кількості 738 осіб, а
з Луганська – 660 осіб.
Після кожного прибуття груп дітей на вокзал станції
Львів їх зустрічали наряди патрульно-постової міліції
та працівники КМСН. Для забезпечення правопорядку
правоохоронці налагодили співпрацю з нарядами супроводу з інших залізниць та старшими груп, щоб у разі
необхідності оперативно відреагувати на ту чи іншу
проблему. Як, наприклад, відставання дитини від основної групи і необхідність її доправлення до групи. На
щастя, таких випадків цьогоріч не сталося.
Але 4 січня працівникам транспортної міліції
таки довелося доправляти чотирьох дітей з музею
“Арсенал” у медпункт станції Львів. О 16 годині керівник групи повідомила працівникам КМСН лінійного відділу на станції Львів про те, що четверо неповнолітніх
погано себе почувають. Оперативним черговим надали
автомобіль для транспортування дітей, які прибули до
Львова з Луганська, у медпункт вокзалу, де їм надали

У новорічну ніч
рибі пощастило...

необхідну допомогу. Після відправлення поїзда о 23
годині 20 хвилин діти долучились до основної групи.
Порушень громадського порядку, крадіжок та інших
надзвичайних подій під час відправлення дітей не зафіксовано. За це працівники транспортної міліцій отримали подяку від колективу Львівського вокзалу та його
керівника Володимира Гладуна.

Під час оперативно-профілактичного відпрацювання вокзалу станції
Мукачево, яке проводили четвертого січня цього року, оперуповноважений
відділу карного розшуку, лейтенант міліції Ю. Козел та міліціонер патрульно-постової служби, старшина міліції лінійного відділу на станції Мукачево
І. Кайнц затримали 47-річного мешканця Міжгірського району Закарпатської
області. У безробітного закарпатця під час обшуку виявлено і вилучено обріз
двоствольної гладкоствольної горизонтальної мисливської рушниці моделі
ТОЗ 16-го калібру 1965 року випуску.
Зі слів затриманого, мисливську рушницю він знайшов у лісі під час збирання грибів минулої осені. Обріз він виготовив у домашніх умовах. Вогнепальна
зброя придатна для стрільби мисливськими патронами 16 калібру з довжиною
гільзи 70 мм.
Проти затриманого “мисливця” 10 січня слідчим відділом ЛВ на станції
Мукачево порушено кримінальну справу, оскільки обріз мисливської рушниці він виготовив, перевозив та зберігав без передбаченого законом дозволу.
Вилучена зброя перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів.
Тетяна МАЄР

Вилучили цілий арсенал

Серйозним злочином вважається незаконне виготовлення, зберігання і
перевезення вогнепальної та холодної зброї. Аби зменшити кількість злочинів
скоєних за допомогою такої зброї, транспортна міліція постійно проводить
відповідні відпрацювання. За інформацією відділу зв’язків з громадськістю
Лінійного управління на Львівській залізниці УМВСУ на транспорті, протягом
2007 року виявлено та вилучено 3 пістолети, 3 обрізи мисливських рушниць,
1 саморобний пістолет, 3 саморобні вогнепальні пристрої, а також 45 одиниць холодної зброї та 881 одиницю набоїв різного калібру. Зареєстровано 106
злочинів, з яких за сімдесятьма порушено кримінальні справи. За 15 днів цього
року вже вилучено нунчаки, 4 кастети, 104 набої різного калібру, 6 одиниць
холодної зброї, вибуховий пристрій та обріз мисливської рушниці.

Піротехніка під наглядом

Напередодні та під час святкування новорічних і різдвяних свят працівники транспортної міліції особливої уваги надавали незаконній реалізації
піротехнічних засобів та хвойних дерев. Правоохоронці перевірили 124 торгових заклади, у яких вилучили 715 одиниць неліцензованої піротехніки. До
адміністративної відповідальності притягнуто 4 особи. За незаконну вирубку
та реалізацію хвойних дерев до адміністративної відповідальності притягнуто
також 4 особи, вилучено 74 дерева на загальну суму майже 4 000 гривень.

Узяла сумку і пішла...

12 січня близько 20 години в чергову частину міліції лінійного відділу на
станції Тернопіль із заявою звернувся 38-річний мешканець села Вербовець
Лановецького району Тернопільської області й повідомив про те, що у нього
викрадено сумку. У сумці були документи та гроші в сумі 600 гривень і 25 доларів США. На місце події відразу прибула оперативна група, яка затримала
«на гарячому» 40-річну жительку Івано-Франківської області без постійного
місця проживання. У присутності свідків у неї вилучено вкрадену сумку. Жінка
зізналася у скоєнні крадіжки.
Олександр КАЗАКОВ

Крім супроводу дітей, працівники КМСН виявляли
та доправляли в чергові частини неповнолітніх, котрі
вешталися залізничними об’єктами. У період з 22 грудня
по 11 січня, за час проведення операції “Ялинка”, правоохоронці скерували в лінійні відділи 25 неповнолітніх. З цієї кількості дітей за самовільне залишення сім’ї,
навчальних закладів, жебракування і бродяжництво 8
осіб скеровано в притулки. За неналежне виконання
батьківських обов’язків до адміністративної відповідальності притягнено 14 осіб. Лінійний відділ на станції
Мукачево порушив кримінальну справу проти мешканки
одного із сіл Свалявського району, яка примушувала до
жебракування свого неповнолітнього сина.
Неля РЕПКО

Трагедія у Славську
Прикрий випадок стався у Славську 9 січня цього року. О 17.30 год. електропоїзд № 810 Славсько-Львів травмував двох людей. За словами старшого інспектора зв’язків з громадськістю Лінійного управління на Львівській
залізниці УМВСУ на транспорті Тетяни Маєр, у лінійний відділ на станції
Стрий про випадок повідомив міліціонер патрульно-постової служби лінійного пункту міліції на станції Славсько. Правоохоронець повідомив, що поїзд
“Захар Беркут”, відправляючись зі Славська, смертельно травмував жінку і
ампутував ліве передпліччя чоловікові. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, з’ясувала, що обоє потерпілих перелазили під четвертим
вагоном поїзда на протилежну сторону від перону і якраз у той момент поїзд
рушив...
Потерпілою виявилася 34-річна львів’янка, а чоловік – 32-річний житель
Дніпродзержинська, який приїхав до Львова на зимові свята.

