19 березня цього року об 11–ій годині в
Будинку науки і техніки локомотивного депо
Львів-Захід (вул. Федьковича,54/56) відбудеться конференція членів громадської організації
“Лікарняна каса Львівської залізниці”. На конференції розглядатимуться підсумки роботи ГО
“Лікарняна каса Львівської залізниці” за 2009 рік.
Пропозиції та побажання подавати
за телефоном 9-43-34.
Реєстрація делегатів конференції
з 10.00 годин.

У

в антажному парку станції Мостиська-ІІ
працівники воєнізованої охорони затримали осіб, які намагалися закласти у вантажний вагон контрабанду цигарок. Двоє сторонніх
осіб проникли на територію вантажного парку станції і хотіли сховати сумки з цигарками
у 7-ому вагоні з хвоста вантажного поїзда, який
мав відправлятися до Польщі. Але їхнім намірам
перешкодили стрільці воєнізованої охорони, які
помітили контрабандистів. При затриманні
зловмисники намагалися втекти з місця події,
проте їм це не вдалося. Застосувавши вогнепальну зброю, стрільці воєнізованої охорони затримали правопорушників на території парку.
За такою легендою проходили навчання
воєнізованої охорони залізниці із застосуванням
зброї під час охорони рухомого складу та вантажів з метою протидії переміщення контрабанди
через державний кордон. Для залізничників вкрай
важливо було провести це навчання, оскільки
постанова Кабміну від 16 грудня 2009 року розширила повноваження стрільців служби воєнізованої охорони у питанні застосування табельної зброї при виконанні службових обов’язків.
Продовження на 6-7 стор.

Навчання стрільців воєнізованої охорони залізниці з відпрацювання спільних дій з іншими службами з метою виявлення контрабанди і затримання
контрабандистів, які відбулися наприкінці лютого на станції Мостиська-ІІ, не минули марно. Вже
п’ятого березня у Перемишлянському парку станції
під час огляду поїзда №3390, який мав доставити у
Польщу порожняк, виявлено контрабанду цигарок.
За словами начальника стрілецької команди
“Клепарів” Тараса Матвіїва, блоки цигарок обмотані
скотчем виявлено у торцевих балках стінок шістьох
вагонів. Загалом знайдено 1365 пачок синьої “Прими
Оптіми” на суму 6 825 грн. На жаль, затримати зловмисників, які намагалися за допомогою рухомого складу
залізниці переправити у сусідню державу контрабандні
цигарки, не вдалося. Та все ж залізничники – старший
наряду воєнізованої охорони Р. Грицайко, патрульні Б. Піцишин та І. Маскаль, а також прийомоздавач
І. Озимко та черговий стрілочного поста С. Карандюк,
які працювали того дня у парку, залишили зловмисників без незаконного заробітку, а залізницю позбавили
неприємних клопотів із митниками.

З метою перевірки професійних навичок
працівників відбудовних поїздів Львівської залізниці, згідно з вказівкою начальника залізниці
та плану роботи апарату безпеки руху поїздів і
автотранспорту, починаючи з 24 лютого цього
року за графіком тривають навчання на полігоні
ст. Рясне-ІІ. У план навчань входить розстановка
крана ЕДК на опори для роботи, відпрацювання навиків операції “ловлі” гакової обойми у
поздовжньому і поперечному напрямках, переміщення вантажу за заданим коридором.
Полігонні навчання вже пройшли відбудовні
поїзди Львів, Самбір, Чернівці, Королево, Хриплин.
Найкраще із поставленим завданням на цьому етапі
навчань впорались працівники відбудовних поїздів
Чернівці та Королево. В апараті безпеки руху поїздів
і автотранспорту зазначили, що в цілому всі відбудовні поїзди, які пройшли навчання, добре виконали
поставлене завдання.
Фоторепортаж із полігонних навчань
на ст. Рясне-ІІ – у наступних номерах газети.

