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– На жаль, випадки анонімних
дзвінків з інформацією про “замінування” вокзалу почастішали,
– розповідає начальник вокзалу
станції Львів Богдан Яворський.
– Невідомий зателефонував і повідомив про замінування 12 вересня
о 16:05, а наступний такий сигнал
надійшов вже через кілька днів
– 16 вересня о 13:45. Цікаво, що у
ці дні на вокзалі чергувала та сама
зміна.
Дії працівників у таких ситуаціях передбачені відповідними
інструкціями і, враховуючи те, що
випадки “замінування” почастішали, відпрацьовані у нас до автоматизму. Є порядок сповіщення
при виникненні надзвичайних
ситуацій, і цей порядок передбачає, кого ми інформуємо в першу
чергу і як діють наші служби. Про
анонімний дзвінок повідомляємо
у всі необхідні інстанції, черговий
по вокзалу організовує закриття
квиткових кас і евакуацію за межі
будівлі касирів, працівників усіх
інших служб. Просимо пасажирів
залишити зал: частина пасажирів

виходить на перони до поїздів,
інші – на привокзальну площу. У
той же час відбувається огородження спеціальною стрічкою, на
вході вартують наші працівники
і правоохоронці, які скеровують
пасажирів до поїздів і з вокзалу в
місто окремим маршрутом (сходами східного або західного крила).
Оскільки каси не працюють, інформуємо про надзвичайну ситуацію
начальників поїздів, які готуються
до відправлення. Якщо хтось із пасажирів не встиг завчасно купити
квиток, йому надається спеціальна
довідка для начальника поїзда, і
той має повноваження оформити
проїзні документи безпосередньо
у поїзді. Хочу зазначити, що люди,
зазвичай, купують квитки завчасно, і з цим не виникає особливих
проблем. Проте певні незручності
виникають через те, що на період
надзвичайної ситуації працівники
ДАІ блокують під’їзд транспорту до
вокзалу, тому людям доводиться
йти пішки з Привокзальної площі. І
був випадок, коли одна жінка за таких обставин запізнилася на поїзд,
бо мала із собою важкі валізи, а
носіїв поблизу не виявилося. Ми
вирішили питання без фінансових
втрат: перекомпостували їй квиток
на інший поїзд, і вона поїхала.
– Богдане Олександровичу,
скільки часу в середньому триває перевірка анонімної інформації і яких збитків від таких
“простоїв” у роботі зазнає залізниця?
– Важко вирахувати, скільки
триває така перевірка. Скажімо, у
попередньому випадку на це пішло приблизно дві години. Тут усе
залежить від роботи спеціальних

служб, які працюють із допомогою
міношукачів та службових собак.
Щодо прямих збитків, про це не
йдеться. Радше мова йде про недоотримані доходи. Скажімо, прийшов клієнт на вокзал, а каси не
працюють, усе ізольовано, він іде
на автостанцію і їде маршруткою.
Це – у місцевому сполученні. У далекому сполученні пасажири, як я
вже казав, купують квитки завчасно
або оформляють проїзні документи безпосередньо у начальника
поїзда і мають можливість подорожувати у потрібному напрямку.
– Чи відомі Вам мотиви дій
анонімних “мінерів”?
– Припускаю, що мотиви можуть бути різні. Можливо, намагаються комусь таким чином нашкодити, а, може, хтось на поїзд не
встигає. Не виключаю, що хтось
таким чином “розважається”.
– Чи підтвердилися у згаданих випадках факти замінування?
– Ні, не підтвердилися.
– На Вашу думку, справедливим є покарання, яке передбачає за такі дії і штраф у кількасот гривень?
– Я вважаю, що це – несерйозне покарання за дуже злий жарт.
Залізниця – державна структура,
яка забезпечує перевезення вантажів та пасажирів. Після одного
телефонного дзвінка багато виробничих процесів на вокзалі зупиняються. І за це – усього лише
штраф. Переконаний, що покарання за такі правопорушення повинні
бути значно суворішими.
Андрій ВЕЗДЕНКО
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– За словами чергового міського управління внутрішніх справ,
куди потрапляють усі дзвінки за
телефоном 102, чоловічий голос,
що передав повідомлення про “замінування”, дуже нагадував той,
що телефонував у неділю, 12 вересня, – розповідає в.о. начальника
відділу карного розшуку УМВС
на транспорті майор Василь
Мартиник. – Сталося так, що обидва рази по місту чергував той самий
офіцер. Телефон-автомат, із якого
було здійснено дзвінок, вирахували
дуже швидко, адже всі таксофони
мають свій власний номер, і за півгодини на місці була оперативна група
міліції. Зловмисника там, звичайно,
вже не було, але з телефонної слухавки вдалося зняти відбитки пальців. Якщо правопорушник вже мав
проблеми із законом, інформація
про нього є в спеціальній дактилоскопічній картотеці. Якщо відбитків
пальців “мінера” у картотеці нема,
усе буде значно складніше.
До речі, цієї весни дзвінок про
“замінування” надійшов із таксофону, що встановлений біля депутатської кімнати на першому пероні залізничного вокзалу. Там є відеокамери
спостереження, та вони встановлені
так, що можна спостерігати лише за
вагонами поїзда, а от телефон-автомат розташований поза полем зору
камер. Коли ми отримуємо інформацію про мінування, відразу реагуємо
за спеціальним планом, що передбачає евакуацію всіх пасажирів та
залізничників. Приміщення вокзалу
закриваються, далі їх від підвалів до
горища ретельно обстежують спеціалісти з вибухотехнічної служби
МВС. Наскільки мені відомо, кожна
така операція коштує близько 30-40
тис. грн (виклик спеціальної техніки
та робота численних спеціалістів)
без урахування збитків залізниці.
Усі матеріали, зібрані для розслідуванням справи, передані львівському Залізничному райвідділу

міліції, оскільки телефонний дзвінок
про мінування було здійснено з його
адміністративної території. Скільки
часу триватиме розслідування і чи
вдасться затримати зловмисника,
сказати важко, бо міліція звикла
оперувати доведеними фактами, а
не прогнозами.
– Яка відповідальність за
подібні злочини передбачена
чинним законодавством?
– Відповідальність за здійснення
такого злочину передбачена кримінальним кодексом, – говорить майор
Мартиник. – Щоправда, правоохоронців вражає м’якість встановленого покарання. Сам злочин вважається не тяжким, тому зловмисник може
отримати умовний термін ув’язнення
та сплатити штраф. Звичайно, суд
зобов’яже його відшкодувати всі
витрати (вартість операції з обстеження “замінованого” приміщення,
виїзд спецтехніки тощо). Та реально
таке відшкодування може тривати
багато років. І це ще не найгірший
випадок. А якщо, наприклад, затриманого зловмисника визнають
психічно хворим, він практично уникає покарання.
У нас було два таких випадки у
Тернополі, коли телефонні дзвінки
про “замінування” надходили від
двох жінок. Їх доволі швидко затримали, обидві жінки швидко у всьому
зізналися, а коли розмова зайшла
про причини “замінування”, затримані наговорили такого, що викликало сумніви щодо їхнього психічного
здоров’я. Усе стало на місця, коли
з’ясувалося, що одна з них – постійна пацієнтка психіатричної лікарні.
В іншої “мінерки” після проведення
відповідної експертизи виявилася
важка форма шизофренії, що потребує стаціонарного лікування. Таким
чином, обидві правопорушниці за
рішенням суду були скеровані на
лікування.
– Ще одне питання, на якому
хотілося б наголосити, – продовжує
Василь Мартиник, – наближення
Євро-2012, адже буде величезний
наплив пасажирів. Нашим працівникам доведеться весь цей час працювати в посиленому режимі, тому
зовсім не завадило б обладнати
основні точки залізничного вокзалу
відеоспостереженням із записом
зображення. Усе це дозволило б
розкрити по “гарячих слідах” чимало правопорушень і допомогло б
фіксувати випадки появи “підозрілих
пакунків”, залишених невідомими
особами.
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