Нещодавно на станції Чернівці транспортні правоохоронці
спільно зі стрільцями воєнізованої охорони залізниці та працівниками підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій
провели командно-штабні і тактико-спеціальні навчання з питань координації дій під час надзвичайних ситуацій.

У командно-штабному навчанні відпрацьовувалися варіанти дій особового складу транспортної міліції із взаємодії підрозділів
міліції, уточнення обстановки на
дільниці обслуговування, постановки завдань, прийняття рішення начальником про ліквідацію

наслідків надзвичайних обставин,
підготовки повідомлень в органи
влади про обстановку і вжиті заходи, про необхідні додаткові сили і
засоби – інформує підрозділ зі
зв’язків з громадськістю УМВС
України на Львівській залізниці.
Із урахуванням увідних за-

вдань відпрацьовувалися варіанти дій особового складу транспортної міліції за такими напрямками:
організація роботи оперативного
штабу лінійного відділу, визначення рівня токсичності речовин, які знаходяться на об’єктах
транспорту, заходи, передбачені
спільними планами на початковому етапі операції з ліквідації
наслідків техногенної аварії; гарантування безпеки громадян на
об’єктах транспорту; взаємодія
підрозділів транспортної міліції з
іншими правоохоронними структурами під час охорони громадського порядку.
Крім того, у процесі навчань
відпрацьовано схему організації
виконання завдань у взаємодії
з територіальними органами
внутрішніх справ, підрозділами
державної служби надзвичайних
ситуацій, відомчої воєнізованої
охорони залізниці з охорони громадського порядку на об’єктах
транспорту при ускладненні оперативної обстановки. Особлива
увага приділялася питанням

взаємодії підрозділів міліції та пожежної охорони, порядку відпрацювання спільних документів для
проведення спеціальної операції,
рекогносцировки об’єктів транс-

порту, інструктування особового
складу про техніку безпеки під час
перебування на залізничній станції, а також відпрацювання тактики
взаємодії з рятувальниками.

КРИМІНАЛЬНА ХРОНІКА

П

ід час чергового обстеження дільниці дистанції захисних лісонасаджень у Чернівецькій області на залізничному перегоні Вашківці–Романківці у напрямку
Мамалига–Сокиряни виявлено факт самовільної вирубки
17 дерев. Сума збитків становить понад 52 тис. гривень.
Невідомі особи зрубали 17 красенів-дубів, що росли
поблизу залізничної колії. Обставини випадку та особи зловмисників встановлюють транспортні правоохоронці лінійного відділу на станції Чернівці. Проводиться досудове розслідування за ст. 246 КК України “Незаконна вирубка лісу”.
Раніше зафіксовано факт завдання шкоди “чорними лісорубами” лісовим насадженням на суму 28 тис. гривень у
Сарненському районі Рівненської області.

К

оли надійшло повідомлення про те, що на блокпості
перегону Ужгород-ІІ–Павлово виникла хибна зайнятість колії, на місце події відразу виїхала слідчооперативна група. Правоохоронці з’ясували, що причиною
хибного сигналу стало пошкодження кабелю невідомою
особою. На щастя, затримки руху поїздів вдалося уникнути,
а особа зловмисника недовго залишалася невідомою.
Під час розшукових заходів працівники транспортної міліції лінійного відділу на станції Ужгород затримали
43-річного мешканця Ужгородського району за підозрою у
спробі вчинити крадіжку залізничного майна. Чоловіка виказав автомобіль, який він залишив неподалік, вочевидь,
планував покласти у нього викрадене.
За цим фактом проводиться перевірка.

С

півробітники транспортної міліції лінійного відділу на
станції Здолбунів затримали трьох підлітків шкільного віку за спробою викрасти деталі верхньої будови
колії. Малолітніх зловмисників доставили у лінійний відділ
для з’ясування обставин. Школярі, які замість того, щоб
сидіти за партою чи готувати домашнє завдання, внадилися
красти метал залізничного походження.
Злодіями виявилися 13-річний, 12-річний та 11-річний
школярі однієї зі шкіл Здолбунова. У підлітків вилучили клему, клемний болт, двохвитковий гравер, гайку до клемного
болта та розвідний ключ, за допомогою якого халамидники
демонтовували деталі з колії. При цьому, за свідченнями неповнолітніх правопорушників, вони не очікували, що робити
це буде так важко. Утім це не зупинило “юних металістів”.
Заховавши викрадене майно залізниці в кущах, вони вирушили за новою здобиччю. Якраз у цей час назустріч їм ішли
правоохоронці. Побачивши міліціонерів, бешкетники кинулися урозтіч, однак їх упіймали.
За словами підлітків, викрадене планували здати у
пункт прийому металобрухту, а гроші, виручені з продажу
залізничного металу, збиралися витратити на власні потреби. Коли співробітники транспортної міліції пояснили зловмисникам, що їхні дії могли створити реальну загрозу безпеці руху поїздів, ті були дуже здивовані, бо, очевидно, не
уявляли собі реальну небезпеку таких протиправних дій.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за
статтею 185 Кримінального кодексу України “Крадіжка”.
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моробний пістолет калібру близько 5,6 мм.
Знахідку вилучено і скеровано на дослідження у науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС
України на Львівській залізниці.
За першу декаду квітня ще в чотири лінійні підрозділи
транспортної міліції на Львівській залізниці звернулися громадяни з метою добровільної здачі боєприпасів. Загалом
громадяни видали 42 набої, 67 капсулів до них та 140 грамів
пороху.
Житель Житомирської області добровільно приніс у
лінійний відділ на станції Рівне 22 набої з маркуванням на
гільзах, усі набої були вкриті іржею і перебували у чохлі до
мобільного телефону.
До Ужгородського лінійного відділу прийшов громадянин, який добровільно видав п’ять патронів калібру 5 мм. А
в лінійний відділ на станції Чернівці звернувся мешканець
області і видав 15 патронів калібру 5,45 мм. За словами чоловіків, набої вони знайшли випадково.
Так само і житель Рівненської області, який пішов на риболовлю, натрапив поблизу ставка на мисливський порох
та 67 капсулів до мисливських набоїв. Знахідку він вирішив
здати в міліцію, оскільки чув по радіо та читав у газеті про місячник добровільної здачі зброї, вибухівки та боєприпасів.
Усі вилучені набої та речовини скеровані на дослідження в обласні науково-дослідні експертно-криміналістичні центри.
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равоохоронці постійно проводять заходи, спрямовані на добровільну здачу зброї, боєприпасів і
вибухових речовин та спеціальних засобів, що незаконно зберігаються у населення. На початку квітня у чергову частину лінійного відділу на станції Львів зателефонував
громадянин і повідомив, що поблизу станції Сихів виявив
поліетиленовий пакет, у якому знаходиться металевий
предмет, схожий на пістолет. Слідчо-оперативна група, яка
виїхала на місце події, виявила на відстані 50 м від зупинної
платформи ст. Сихів пакет жовтого кольору, у якому був са-

ід час супроводу електропоїзда сполученням Луцьк–
Здолбунів транспортні правоохоронці виявили
55-річного чоловіка – мешканця Рівненської області,
який курив у тамбурі вагона.
Працівники міліції склали на курця протокол про адміністративне правопорушення згідно з вимогами ч. 2 ст.
110 КУпАП “Куріння у вагонах (у тому числі в тамбурах)
приміських поїздів, у невстановлених для куріння місцях у
поїздах місцевого і дальнього сполучення, а також у метрополітенах”.
Крім того, під час огляду у громадянина також було
виявлено чотири пластикові пляшки ємністю 1,5 літра кожна, наповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту.
Чоловік навіть намагався дати хабара, щоби правоохоронці
“закрили очі” на цю знахідку.
Тепер, окрім адміністративної відповідальності, стосовно правопорушника проводиться перевірка за ст.
369 КК України “Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі”.

