(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
Умовне затримання контрабандистів
відбувалося, як у кіно: швидко і видовищно. Навіть сучасною цифровою технікою
було важко спіймати усі знакові моменти.
Втім, це говорить лише про професіоналізм
стрільців воєнізованої охорони, які уміють
швидко і злагоджено працювати у надзвичайних ситуаціях, без зайвих слів розділятися на групи для того, щоб відрізати порушникам усі шляхи до втечі.
Здійснюючи обхід вантажного парку
із залученням службової собаки, стрільці
воєнізованої охорони помітили, як стороння
особа швидко залазить у вантажний вагон.
Щоправда, через деякий час зловмисник
також встиг побачити людей у камуфляжній
формі, похапцем виліз із вагона і почав втікати. На вимогу зупинитися — він не реагував. Наздоганяючи втікача, стрілець воєнізованої охорони попередив, що стрілятиме,
якщо той не зупиниться, і зробив попереджувальний постріл у повітря. Зрозумівши
серйозні наміри залізничних охоронців,
зловмисник ліг на сніг. Двоє стрільців одягли на контрабандиста кайданки і обшукали
його. Виявилося, що контрабандист діяв не
один. Його спільник, що знаходився біля
вагона і подавав сумки з контрабандою,
відчувши небезпеку, побіг до лісового масиву. Службовий собака наздогнав правопорушника, і стрільцям залишалося лише
одягти на руки затриманого кайданки.

Після затримання стрільці воєнізованої
охорони спільно з прийомоздавачами станції ретельно оглянули всі вагони поїзда, в
одному з яких виявили дві сумки із незаконним вантажем – цигарками. Затримані особи і вилучена контрабанда були передані
у правоохоронні органи для подальшого
розслідування і порушення кримінальної
справи.
Втім, на цьому навчання воєнізованої охорони не закінчилися. Воєнізований

підрозділ залізниці відпрацьовував заходи
із застосуванням зброї під час затримання порушників, які опинилися у заборонених зонах, а також при спробі здійснити
крадіжки вантажів та матеріалів верхньої
будови колії.
Навчання із затримання порушника, що перебував у забороненій
зоні, відбувалося на базі 46-ї команди Мукачівського загону воєнізованої
охорони, яка охороняє в Карпатах віа-

дук довжиною 350 метрів і висотою
27 метрів. Він є особливо важливим
об’єктом і перебуває під постійною охороною.
Навчальне затримання порушника
відбулося через кілька хвилин після зміни
вартових. Із правої сторони по ходу поїзда
в заборонену зону, яка огороджена колючим дротом, зайшов чоловік у цивільному
одязі. На вимогу вартового зупинитися не
реагував.
– “Ангар 170”, я “Ангар 171”. У районі
першого сектора виявлено порушника.
Команди не виконує, застосовую зброю,
– повідомив через рацію вартовий.
Отримавши дозвіл на застосування
зброї, вартовий зробив попереджувальні
постріли. З приміщення команди вибігли
озброєні стрільці воєнізованої охорони, у
тому числі, поводир із собакою, і вже за
кілька десятків метрів наздогнали порушника, повалили його на сніг і одягли кайданки. Після обшуку порушника передали
правоохоронцям.
Навчальна операція із затримання
розкрадачів вантажів відбулася на базі
контейнерного майданчика в Чопі. Там,
за легендою, на огороджену територію
контейнерного майданчика проник злодій,
який заліз в один із контейнерів і намагався викрасти короби з цінним вантажем. Під
час спроб винести викрадене з території
майданчика, його помітили і затримали.
Стрільці воєнізованої охорони продемонстрували все, на що здатні. Незважаючи на
те, що умовним “злодієм” був переодягнений залізничник, стрільці діяли швидко і
жорстко.
– Це лише навчання, але стрільці мусять діяти жорстко при затриманні, – говорить начальник служби воєнізованої
охорони Дмитро Дудаш. – У таких випадках потрібно застосовувати фізичну силу,
тоді зловмисник не чинитиме опору і не
заподіє стрільцю шкоди. Іншими словами,
якщо не стрілець його, то він – стрільця. А
такий розвиток подій для нас абсолютно
неприйнятний.
На цьому ж майданчику було зімпровізовано затримання розкрадачів матеріалів верхньої будови колії. Адже за
словами першого заступника начальника
залізниці Богдана Піха, нині фіксується
чимало фактів крадіжок металевих деталей верхньої будови колії. Сторонні особи
крадуть не тільки те, що залишили після
роботи колійники, а й самі розукомплектовують верхню будову колії.
І тут, фактично імпровізуючи, стрільці
продемонстрували свій клас. Без попереднього узгодження дій всі стрільці вміло і
злагоджено затримали двох злочинців. А
це засвідчує, що вони – професіонали, які
готові затримувати порушників, як тільки ті
переступлять межу законності.
Начальник служби воєнізованої охоро-
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