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– Така ситуація для нас була неприйнятною, оскільки це загрожувало безпеці руху
та життю людей, – розповідає начальник
станції Заболоття Валерій Бедзюк. – Тому
по допомогу у вирішенні цієї проблеми ми
звернулися до керівництва дирекції й начальника залізниці. І місяць тому ситуація
стабілізувалася шляхом встановлення
шлагбаумів на всіх під’їзних шляхах до
станції. Тепер торговців немає не тільки на
коліях, а й у 30-метровій зоні обабіч колій.
Щоправда, тепер виникла ситуація з
обслуговуванням пасажиропотоку, адже на
станції працює тільки одна квиткова каса і,
коли у вівторок білоруський восьмивагонний
дизель-поїзд привозить 1,5-2,5 тис. пасажирів, біля каси вишиковується довжелезна
черга. Пасажири намагаються взяти квитки
на приміські потяги, що прямують назад до
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Бреста, а також Ковеля та на поїзди далекого слідування, що прямують у південному
напрямку. На ці поїзди білоруси викуповують
квитки ще за 45 діб. Якби був ще хоча б один
додатковий поїзд, то місячна виручка у нас
була б значно більшою за теперішню.
Валерій Бедзюк розповів, що білоруси
загалом культурні пасажири і з ними нема
жодних проблем. Ніхто не намагається
проїхати “зайцем”. Для цього є дві причини:
квиток, придбаний на станції Заболоття, у
півтора рази дешевший, ніж той, що можна
купити у Бресті до Заболоття. А також білоруські поїзди супроводжують працівники
міліції і ревізори, які при виявленні безквиткового пасажира стягують із нього доволі
високий штраф.
Строгі закони в Білорусі й відповідне
ставлення до роботи залізничників та правоохоронних органів змушують білорусів

поводитися як належиться і на території
України. Хоча від кореспондентського ока не
сховалася пошкоджена огорожа, яку, вочевидь, пошкодили білоруси, намагаючись якнайшвидше закупитися. Станція Заболоття
- дерев’яна споруда, побудована ще у 1870
році. З тих далеких часів тут міняли лише
підлогу і дах.
Як розповів головний інженер Рівненської
дирекції залізничних перевезень Микола
Врочинський, керівництво залізниці знає
про проблеми станції, а тому найближче
завдання - розвантажити пасажиропотік.
– З цією метою передбачено цього
року обладнати ще одну касу для продажу
квитків, зменшити час проходження митного та прикордонного оглядів, збільшивши
пропускну можливість із двох до чотирьох
терміналів, – говорить він. – Для зручності
підремонтувати станцію, а також побудува-

ти ще два туалети. Але це плани на 2009
рік. Завдання на наступний рік - включити в
плани будівництво нового вокзалу, у якому
будуть усі умови для пасажирів та обслуговуючого персоналу. Якщо будівництво вокзалу буде затверджено Укрзалізницею, то
вже з наступного року ми зможемо розпочати роботи. Планується його зробити до початку Євро-2012. Для цього у нас є готовий
проект вокзалу, виготовлений ще 2004 року.
Цей вокзальний комплекс подібний до вокзалу в місті Червонограді. Щоправда, тоді
його вартість становила 5 млн грн, а зараз
становитиме близько 25 млн грн. Проблема
полягає тільки в тому, де знайти гроші, оскільки 90 відсотків території вокзалу займатимуть служби, не пов’язані із залізницею.
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