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â³éíè ³ ìèðó

(Закінчення. Початок на 1 стор.)

Місцеві мешканці разом із підрозділами Збройних
сил України готують лінію оборони міста та блокпости, відбиваючи атаки ворожих військових підрозділів.
Руйнувань зазнали житлові передмістя, є перша жертва артобстрілів – молода жінка, яка померла у лікарні від поранення осколком снаряда.
Загалом у Маріуполі поки що доволі спокійно. Тут
працюють продовольчі магазини, функціонує система водо-, газо- та електропостачання. Щоправда,
зачиняються та згортають роботу великі магазини,
що належать до мереж супермаркетів. У Донецьку,
наприклад, привабливі своїми цінами супермаркети
АТБ масово позачинялися ще в серпні.
Окрім громадян України, щоліта до Маріуполя
потягами далекого сполучення прибували на відпочинок пасажири з Білорусі та Росії. Цьогорічний сезон
відпусток минув без традиційних гостей з-за кордону, бо – війна... Утім до Маріуполя прибули біженці
з територій, охоплених бойовими діями. Із усього
Донбасу тут рятувалися діти та дорослі, котрі ще
встигли насолодитися Азовським морем, і лише зараз, коли виникла реальна загроза миру в Маріуполі,
біженці масово полишають місто. Прикро, що море,
яке починається майже одразу, як тільки ваша нога
стає на перон вокзалу станції Маріуполь (треба лише

перейти пішохідним містком на протилежний бік),
цього сезону не відвідали численні його прихильники. Але війна, на щастя, не триває вічно, і маємо
надію, що всі приємні відвідини Маріуполя – попереду. Азовське море чекає на своїх гостей.
Маріуполь, як і багато інших припортових міст, інтернаціональний за складом мешканців. Традиційно
багато в ньому представників Еллади, що оселилися у Приазов’ї ще за часів царювання Катерини
Другої. У розмові зі своєю колегою-залізничницею з
Маріуполя дізнаюся, що настрої двох її знайомих місцевих чоловіків-греків стосовно цієї війни абсолютно
протилежні. Один – за Україну, інший – за так звану
ДНР. Моя знайома каже, що, на її думку, у Маріуполі
понад п’ятдесят відсотків населення підтримують
чинну українську владу і бажають залишитися у
складі України. Однак сама вона вважає, що перемогти Росію в цій війні нам буде важко. При тому моя
співрозмовниця є патріоткою України. Щодня вона на
своєму робочому місці, сподівається на швидкий мир
у Донбасі.
Бажаю їй, собі та всім маріупольцям якнайскоріше насолодитися очікуваним миром. І хай цей мир
прийде в Донбас під українським прапором!
Олег ПОПЕЛЬНИЦЬКИЙ, Маріуполь,
спеціально для “Львівського залізничника”

АНОНС

Áëàãîä³éíèé êîíöåðò
íà ï³äòðèìêó àðì³¿

Народний ансамбль пісні і танцю “Лемковина”, учасниками якого є
чимало залізничників і ветеранів залізничного транспорту, неодноразово гідно представляв автентичну культуру лемків не лише в Україні, але
й за її межами. Нещодавно цьому колективу виповнилося 45 років із часу
заснування, проте, враховуючи складну ситуацію в Україні, “Лемковина”
відмовилася від святкування, а також від участі у традиційному щорічному фестивалі “Лемківська ватра” у польській Ждині та інших творчих
заходах. Натомість учасники колективу готові піснею підтримати воїнів
української армії, які захищають нашу державу. Ініціатором проведення
великого благодійного концерту “Допоможи захиснику-герою” за участю
провідних творчих колективів і виконавців виступив керівник народного
ансамблю пісні і танцю “Лемковина” Богдан Кривко.
Благодійний концерт відбудеться 19 вересня у концертному залі
ім. С. Людкевича Львівської обласної філармонії. Початок о 19-й годині.
Окрім народного ансамблю пісні і танцю “Лемковина”, на підтримку української армії зі сцени філармонії виступлять артисти театру Наталя
Лісова, Тетяна Павелко, заслужена артистка України Ірина Швайківська,
а також “людина-оркестр” Мирон Блощищак, поет Богдан Пастух, камерний оркестр Львівської філармонії “Віртуози Львова”, вокальноінструментальні ансамблі “Високий замок”, “19 клас”, скрипаль-віртуоз
Олександр Божик, співаки – народний артист України Мар’ян Шуневич,
Оксана Муха, Софія Федина, Назар Савко, Ярослав Виджак та інші.
Усі кошти, зібрані на концерті, будуть передані на нагальні потреби
українського війська.
БЕЗПЕКА РУХУ

Ïðè÷èíà ñìåðò³ –
ëåãêîâàæí³ñòü

Жахлива аварія трапилася ввечері минулої неділі поблизу залізничного переїзду 262 км 3 ПК перегону Мамаївці–Чернівці-Північні ІваноФранківської дирекції залізничних перевезень. За інформацією апарату з безпеки руху поїздів і автотранспорту, на мотоциклі без номерних
знаків дорогою рухалися два чоловіки. Водій мотоцикла, очевидно, не
впорався з керуванням і врізався у перильне огородження, пошкодивши
огорожу та головку переїзного світлофора.
Проте матеріальні збитки, завдані аварією, не йдуть у жодне порівняння з ціною, яку заплатили за власну неуважність та легковажність
молоді хлопці. Унаслідок зіткнення 18-річний мотоцикліст, житель села
Давидівці Кіцманського району Чернівецької області, загинув на місці
аварії. А пасажира мотоцикла, 23-річного мешканця цього ж села, із
травмами доставлено у Чернівецьку обласну лікарню.

КРИМІНАЛЬНА ХРОНІКА

Âåëîñèïåä
³ç äèçåëüíèì âàíòàæåì
Поблизу залізничного переїзду на території станції
Сарни працівники транспортної міліції спільно зі стрільцями
воєнізованої охорони зупинили велосипедиста. Увагу правоохоронців привернули дві великі сумки, у яких 34-річний
мешканець Рівненщини перевозив чотири 20-літрові каністри.
Під час поверхневого огляду з’ясувалося, що каністри
заповнені дизельним пальним загальним об’ємом приблизно 80 літрів. Підтвердити це мають висновки фахівців
НДЕКЦ.
А тим часом правоохоронці встановлюють обставини
випадку. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 185 КК України “Крадіжка”.

200 ãîäèí –
íà êîðèñòü ãðîìàäè

На початку цього року співробітники лінійного відділу транспортної міліції на станції Стрий затримали зловмисника, який “промишляв” крадіжками чужого майна на
вокзалі станції, зокрема, перебуваючи у залі очікування
вокзалу, злодій поцупив особисті речі одного з пасажирів,
завдавши йому матеріальної шкоди на суму 240 грн.
Тоді правоохоронці за “гарячими” слідами затримали крадія – 51-річного мешканця Стрия. У нього вилучили вкрадені речі, а також саморобний ніж. Нещодавно
Стрийський міськрайонний суд визнав підсудного винним
у вчиненні протиправних дій та призначив йому покарання
у вигляді двохсот годин громадських робіт.
Численні крадіжки мобільних телефонів зафіксовані
на залізничному вокзалі станції Рівне. Спочатку з відповідною заявою до працівників транспортної міліції звернувся
житель Рівного. А за деякий час аналогічний сигнал до
правоохоронців надійшов від іншого місцевого мешканця.

Цього разу зусилля працівників транспортної міліції розшукати крадія за “гарячими” слідами не дали результату.
Правоохоронці продовжують розшукові заходи і за нагоди
нагадують усім громадянам, які перебувають у місцях скупчення людей, зокрема на об’єктах інфраструктури та в рухомому складі, бути максимально уважними та не залишати
особистих речей без нагляду.

“Ëèïîâèé” ïåíñ³îíåð
Під час супроводу дизель-поїзда №6423 сполученням
Івано-Франківськ–Стрий працівники транспортної міліції
виявили в одного з пасажирів підроблене пенсійне посвідчення.
Зайшовши у вагон на одній зі зупинок перегону Моршин–
Стрий, 53-річний мешканець Львівщини пред’явив документ
на право пільгового проїзду, проте коли правоохоронці виявили факт підробки, чоловік не став упиратися і пояснив,
що знайшов документ два місяці тому і без жодних докорів
сумління вирішив скористатися чужим правом на безкоштовний проїзд у залізничному транспорті, вклеївши в документ свою фотокартку.

“Òðàâè÷êà” – äëÿ çàäîâîëåííÿ,
êàñòåòè – äëÿ ñàìîîáîðîíè

Підозри, які виникли у транспортних правоохоронців
щодо дивної поведінки чоловіка, що перебував на території
станції Чернівці, не були помилковими. Міліціонери запросили його у чергову частину і під час особистого догляду
виявили у кишені 24-річного чернівчанина висушене листя,
схоже на коноплю, загальною вагою 50 грамів.
Як пояснив затриманий, наркотичне зілля він зберігав
виключно для власного вживання і не мав на меті його збувати. Виявлену речовину вилучено та скеровано в незалежний дослідний експертно-криміналістичний центр (НДЕКЦ)
при УМВС України на Львівській залізниці.
Дивні знахідки виявили працівники транспортної міліції

і в іншого чоловіка на вокзалі станції Чернівці. Під час особистого догляду в черговій частині міліції правоохоронці
виявили у сумці 24-річного чернівчанина кастет, ніж мачете, мисливський ніж та нунчаки. Як пояснив затриманий,
ці предмети він виготовив самостійно та зберігав із метою
самооборони.
А от підставою для затримання 54-річного мешканця
Рівненщини став факт споживання алкогольного напою
на пероні залізничного вокзалу станції Рівне. Міліціонери
запросили громадянина у чергову частину для складання
протоколу про адміністративне правопорушення проте під
час особистого огляду у кишені піджака порушника виявили
ще й кастет. Як пояснив чоловік, кастет він знайшов і носив
при собі для самооборони.

Í³æ, ãðàíàòà, ï³ñòîëåò...
Під час проведення заходів із профілактики правопорушень на вокзалі станції Львів працівники транспортної міліції
затримали чоловіка, у якого виявили ніж-багнет. Предмет,
що класифікується як холодна зброя, чоловік загорнув у
пакет, а от сам поводився дуже нервово, чим і привернув
увагу міліціонерів. У черговій частині лінійного відділу на
станції Львів, куди чоловіка запросили для особистого догляду, 37-річний львів’янин пояснив, що ніж-багнет придбав
у невідомого вже давно, а тепер вирішив продати його. На
щастя, завдяки пильності правоохоронців цей небезпечний
предмет не потрапив до рук осіб із лихими намірами.
Так само, як і цілий арсенал зброї, який виявили працівники транспортної міліції лінійного відділу на станції ІваноФранківськ. На пероні вокзалу вони затримали чоловіка
підозрілої зовнішності, у якого під час поверхневого огляду
виявили та вилучили пістолет Макарова калібру 9 мм, два
магазини з набоями до нього, а також світло-шумову гранату.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
За інформацією підрозділу зі зв’язків з громадськістю
УМВС України на Львівській залізниці
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