«ЧЕРЕЗ ТИХ РЕВІЗОРІВ
НИНІ ПИВА НЕ ВИП’Ю!..»

(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
У порівнянні з маршрутними таксі, у поїздах тариф майже вдвічі нижчий. Наприклад, до Городка проїзд у приміських поїздах коштує 3,5 грн, а в маршрутних таксі – 4,5 грн,
до Судової Вишні поїздом можна доїхати за 4,4 грн, а в
маршрутному таксі доведеться заплатити 8 грн. Та нині
вистачає і таких “пасажирів”, які вважають, що за проїзд
залізницею можна взагалі не платити.
Ми вирушили у горловину парку колій приміського вокзалу. Не встигли дійти до її кінця, як із-за паркану з’явилося
двоє пасажирів: чоловік і жінка.
– Доброго дня! – звертаємось до них. – Чому заходите
на платформи, оминаючи каси?
– Ходимо сюди, тому що всі ходять, – почули у відповідь.
Наступні “ходоки” відповіли, що цим шляхом економлять час на дорогу з роботи до поїзда, а водночас – і гроші
на проїзд. Менше, ніж за півгодини, ми нарахували 84 особи, які намагалися потрапити на вокзал, оминаючи каси і
турнікети. А це, навіть за умови, що всі вони придбали б
квитки першої зони, в сумі становить приблизно 143 гривні,
які сміливо можна помножити щонайменше вдвічі, бо з приміського вокзалу з 17.00 по 18.00 відправляються у різних
напрямках шість поїздів.
А ось і наша електричка Львів-Мостиська. Після зупинки “П’ятий парк” провідники почали продавати квитки
пасажирам. Дехто з них показував квиток, дехто платив за
проїзд дві гривні, були і такі, що взагалі відмовлялися платити за проїзд. І це при тому, що бачили у вагоні ревізорів
і міліціонерів.
– Чи важко працювати на цьому напрямку? – запитую
провідника Василя Коваля.
– Ви ж самі бачите, що деякі пасажири просто навідріз відмовляються платити, – говорить мій співрозмовник. – Це при тому, що у вагоні є ревізори і міліціонери.
А коли їх немає, то 80 відсотків пасажирів відмовляються
купувати квитки. Декого таки вдається змусити заплатити,
але не більше двох гривень. Після цього напрямку просто
із задоволенням працюєш у Стрийських, Моршинських та
Дрогобицьких електричках. Там люди набагато вихованіші
й майже всі платять за проїзд.
Ми вирішили сфотографувати, як працюють провідники, але тут почалося найцікавіше...
“Чого ви нас фотографуєте? Що, я вже їхати не маю
права? Самі їздите на мерседесах, а тут заглядаєте, чи
заплатив я, чи ні!” – кричав один чоловік. Інший відразу підхопив: “Нині дали 10 вагонів, а буває таке, що в п’ятницю
пустять 8 чи навіть 6! Всю дорогу доводиться на одній нозі
їхати. І після цього ще хочете, щоб ми за проїзд платили?”

ра.

– То їдьте маршруткою, – звертаюся до цього пасажи-

– В маршрутці треба заплатити шість гривень, – відповідає він.
– От бачите, а в поїзді лише три.
– А в поїзді я можу взагалі не платити, – “відрубав”
пасажир.
Нарешті провідники продали квитки всім пасажирам,
і до роботи взялися ревізори. Перший пасажир – перший
порушник. Придбав квиток до станції Зимна Вода, яку ми
вже проїхали, а їде до Родатичів.
– Чому взяли квиток лише до Зимної Води? – запитую
його.
– Бо не маю грошей! Я кожен день їжджу, то що, кожен
день маю платити?
Коли втрутився міліціонер, пасажир таки знайшов гроші на повний квиток. Щоправда, після цього поскаржився
сусідові: “Через цих ревізорів нині пива не вип’ю!”.
Таких пасажирів у поїзді виявили не один десяток.
Але завдяки присутності ревізорів і провідників цього
разу вони таки заплатили за проїзд. Та склалося враження, що, аби привчити пасажирів постійно платити
за проїзд, потрібно, щоб бодай півроку в кожному вагоні
цього поїзда разом із провідником щодня працювали по
два ревізори і міліціонери.
Дмитро ПЕЛИХ
Фото автора

“Людина на колії” триватиме довго
На минулий тиждень було заплановано завершення продовженого місячника “Людина на колії”, але, як зазначив під час
планової селекторної наради заступник начальника залізниці з
рухомого складу та матеріально-технічного постачання Іван
Груник, робота щодо запобігання травмувань на залізниці
не припинятиметься. Адже випадки травмувань на залізниці
трапляються і надалі. З початку цього року травмовано 39
осіб, з яких 22 – смертельно.

– Протягом двох місяців керівництво дирекцій, структурних підрозділів провело значну роботу з метою
зменшення кількості травмувань на
залізниці, – говорить Іван Груник.
– І головне – нам вдалося звернути
увагу громадськості на цю проблему
та навести порядок у структурних
підрозділах залізниці. Адже зафіксовано чимало фактів порушень правил безпеки працівниками залізниці.

До Євро-2012 – через
співпрацю залізниць

Варто відзначити роботу служби
воєнізованої охорони. За два місяці
стрільці затримали 2343 особи за
ходіння і перехід через колії у невстановлених місцях. А керівництво
служби сигналізації та зв’язку не
лише добре організувало інформаційну кампанію в рамках акції
“Людина на колії”, а й притягнуло
до дисциплінарної відповідальності
порушників вимог охорони праці та

техніки безпеки з числа працівників
господарства.
Водночас, за словами Івана
Груника, випадки невиконання вимог охорони праці й техніки безпеки трапляються у підрозділах
служби колії. Наприклад, під час
проведення робіт колійники не завжди одягають сигнальні жилети.
Локомотивні бригади також нарікають на колійників, що ті не дотримуються вимог техніки безпеки.
Зокрема, при швидкості поїзда 100
км/год колійники сходять з колії не
за 400 метрів до поїзда, а за 100.
Можна тільки уявити, що тоді відчуває локомотивна бригада.
– Зважаючи на такі випадки,
проблема людини на колії не втрачає гостроти і потребує постійної
уваги, – зазначив Іван Груник. –
Мусимо продовжити роботу, щоб
домогтися від органів влади на місцях облаштування доріг там, де їх
нема, щоб люди не ходили коліями. Щодо залізничних підрозділів,
то тут правил безпеки повинні дотримуватися жорстко. Тож згідно з
відповідними наказами начальника
залізниці керівники дирекцій, служб,
структурних підрозділів щотижня
звітуватимуть перед службою охорони праці про порушення і заходи
з їх профілактики. Отже, комплексна
робота в рамках акції “Людина на
колії” не припинятиметься.
Дмитро ПЕЛИХ
Фото Юрія ЮХНИЦЬКОГО

Восьмого квітня 2008 року у Варшаві відбулася зустріч керівників
Державної адміністрації залізничного транспорту України Василя Мельничука
та АТ “Польські державні залізниці” Анджея Ваха. Під час зустрічі делегації
обговорювали питання підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в плані організації залізничних перевезень, розвитку прикордонних переходів між Польщею та Україною. Сторони обмінялись інформацією про стан підготовки господарств до організації залізничних перевезень
під час проведення Євро-2012, а також представили стратегію розвитку та
результати роботи Польських залізниць та Укрзалізниці за 2007 рік і перший
квартал 2008 року.
Важливе значення в проведенні Євро-2012 матиме спрощення прикордонних та митних процедур при перетині кордону між Польщею та Україною.
Сторони поінформували про перспективи розвитку залізничних перевезень
через прикордонні переходи стосовно збільшення об’ємів перевезень та покращення організації роботи. Делегація Укрзалізниці звернулась до польських
колег із пропозицією розробити спільні проекти розвитку прикордонних переходів з метою їх подальшого представлення відповідним органам Євросоюзу
для отримання фінансування.
Учасники зустрічі обмінялися думками про можливості розвитку як
трансконтинентальних перевезень, так і перевезень між ПКП та УЗ з використання колії шириною 1520 мм через прикордонний залізничний перехід
Ізов-Грубешів.
Також польські колеги поділилися досвідом організації продажу та бронювання місць у пасажирських перевезеннях країн Євросоюзу та Росії за
допомогою мережі “Гермес”. За словами польських залізничників, “Гермес”
забезпечує ефективний обмін даними про вантажні перевезення. Польська
сторона запропонувала Укрзалізниці розглянути можливість використання
мережі “Гермес” для електронного обміну даними між системами ПКП та УЗ
в пасажирському та вантажному сполученнях. З цією метою сторони домовились створити робочі групи для розгляду можливості та розробки рішення
про з’єднання систем обміну електронними даними у пасажирському та вантажному сполученнях.
Управління взаємодії Укрзалізниці зі ЗМІ

Земляне полотно “лікують”
(Закінчення. Поч. на 1 стор.)
За словами начальника технічного відділу колійної машинної станції
№274 Ігоря Андрієчка, у 2008 році план з капітального ремонту земляного
полотна дещо більший, ніж торік – 4,7 млн грн. Але за перший квартал уже
вдалося виконати 36 відсотків річного завдання. Були й позапланові роботи,
зокрема ліквідація зсуву земляного полотна на 124 км дільниці Самбір-Сянки,
до якої в ніч із 31 грудня 2007 на 1 січня 2008 року були залучені працівники
й техніка КМС №274. У першому кварталі 2008 року тривали роботи з укріплення земляного полотна, щоб запобігти розмивам на 224 км дільниці СянкиУжгород, 1600 км дільниці Стрий-Лавочне та 113 км дільниці Самбір-Сянки.
Орися ТЕСЛЮК

Дякую за професіоналізм та увагу

Висловлюю щиру подяку медичному персоналу клінічної лікарні
Львівської залізниці і, зокрема, завідувачу першого терапевтичного відділення Надії Орестівні Савці, лікарю-гематологу Ірині Гнатівні Єліяшевській,
завідувачу неврологічного відділення Анастасії Геннадіївні Квочкіній за професіоналізм, людяність, увагу та моральну підтримку, яку вони виявили, лікуючи мою дружину Аллу Миколаївну Танську, що потрапила в лікарню у
дуже важкому стані. Вони зробили все можливе, щоб у буквальному смислі
поставити мою дружину на ноги, вселили віру в успішне подолання наслідків
хвороби.
Ефективному лікуванню також сприяло відкриття в першому терапевтичному відділенні ліжок для гематологічних хворих, яке здійснено з ініціативи
та за підтримки начальника медичної служби залізниці Михайла Юліановича
Яворського, його заступника Василя Івановича Городиського, головного лікаря клінічної лікарні Ольги Іванівни Палій. Завдяки цьому рішенню пацієнти з
патологією кровотворної системи мають можливість проходити більш якісну
діагностику та професійне лікування в умовах залізничної лікарні.
З повагою, Анатолій ТАНСЬКИЙ,
головний інженер служби електропостачання

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ
24 травня 2008 року в Чернівецькому технікумі залізничного транспорту відбудеться зустріч випускників спеціальностей
“Вагонне господарство”, “Колійне господарство” і “Промислове
та цивільне будівництво” 1968 року випуску.
Додаткова інформація за телефонами:
8-050-516-51-64; 8-095-474-27-15 та 8-050-338-39-80.
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