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есподіванкою для поїзної бригади, яка того дня обслуговувала міжнародний рейс пасажирського поїзда №74 сполученням Львів–Москва, стала робоча зустріч із головою
дорожньої профспілкової організації Львівської залізниці Андрієм
Сенишиним, оскільки не була заздалегідь запланованою. Саме ця
обставина, без усякого сумніву, додала спілкуванню відвертості
та гостроти, адже у розмові з працівниками локомотивного та
пасажирського господарства голова дорпрофсожу цікавився
передусім умовами праці і відпочинку, рівнем заробітної плати,
а також станом поінформованості залізничників про пільги і гарантії, передбачені колективним договором, і їх виконанням.

перевірити відповідність документів
пасажира, які дають право на перетин кордону. Із цими обов’язками
провідникам упоратися нелегко,
адже документи іноземного пасажира, скажімо, паспорт громадянина Казахстану, мають свою
специфіку, іноді на момент поїздки
закінчується дія візи тощо. Із цими
нюансами добре знайомі прикордонники чи митники, які володіють
спеціальними знаннями і навичками, тоді як провідник, зі зрозумілих
причин, на цьому не особливо розуміється і в той же час відповідає
за правомірність проїзду того чи
іншого пасажира, який перетинає
кордон, їдучи в поїзді.

У черзі за
“гарячим”...

Вагону потрібен
господар?
До початку посадки пасажирів
залишалася майже година, і цього часу було достатньо для предметної розмови. Перше питання
стосувалося результатів запровадження комп’ютерної системи
розподілення поїзних бригад за
напрямками.
– Зрозуміло, що мета саме
такої організації роботи провідників – запобігти будь-яким зловживанням під час розподілу, проте
разом із позитивним результатом
виникли й проблеми, що стосуються відповідальності провідника за
стан рухомого складу, – ділиться
міркуваннями залізничник із 30річним стажем, начальник поїзда
Микола Оначишич. – Погодьтеся,
кожен господар пильнуватиме,
щоб у його домі панував лад, так
і провідник, закріплений за конкретним вагоном, почувається
його господарем і буде докладати
максимум зусиль, щоб у ньому був
порядок, щоб вагон був справним,
адже кожен позаплановий ремонт
означатиме перерву в роботі і позначатиметься на заробітній платі.
Упевнений, що в цьому не зацікавлений жоден залізничник. У той
же час годі належно подбати про
технічний і культурний стан вагона, якщо працюєш у ньому лише
короткий період часу, а ще важче,
якщо про цей вагон не дбав і попередник. Проблеми накопичуються,
а вагони у нас далеко не нові.
Окрім того, Андрій Сенишин

зауважив, що начальнику поїзда
фактично висловили недовіру,
позбавивши його права виписувати тариф на проїзд. На думку
голови дорпрофсожу, таке право
в окремих випадках треба було
залишити за начальником поїзда,
адже у людей виникають форсмажорні ситуації, пов’язані із терміновими поїзками по роботі чи за
сімейними обставинами. Таким чином начальник поїзда мав би можливість вирішувати цю ситуацію за
виняткових обставин. Натомість
мусить категорично відмовляти,
а пасажири в розпачі зчиняють
скандали і обсипають залізничників прокльонами.

Наступне питання, яким поцікавився голова дорпрофсожу,
стосувалося умов харчування
поїзної бригади під час поїздки.
Провідники зазначили, що на кожен рейс працівникам бригади
видають талони на харчування у
вагоні-буфеті, який курсує у складі
поїзда. Крім того, беруть у рейс
їжу з дому. Проте, як з’ясувалося,

І провідник,
і прикордонник...
Попри це, умови праці задовільні, поїзди виходять у рейс,
оснащені необхідним спорядженням, миючими засобами,
заправлені водою, та й у поїзній
роботі не виникає особливих проблем, адже залізничники добре
знайомі зі своїми обов’язками.
Щоправда, виникають труднощі із
додатковими обов’язками, які донедавна входили до компетенції
інших служб.
– В основному у нас досвідчені
працівники із багаторічним стажем
роботи, проте міжнародний рейс
має свою специфіку, тому всім потрібно бути дуже уважними, особливо під час перетину державного
кордону, – розповідає провідник
Іван Кузик. – Як відомо, провідник
вагона, окрім квитка, зобов’язаний

розігріти її непросто, оскільки на 36
осіб, які обслуговують поїзд у рейсі, є лише одна мікрохвильова піч
у буфеті. Тож навіть теоретично
важко собі уявити довжину черги і
час, за який усі змогли б підігріти
собі їжу. Щоправда, за словами
буфетника Марії Годорак, у меню
завжди є гарячі страви, які можуть
замовити і провідники, і пасажири. Зрештою попит на продукцію,
яку пропонує вагон-буфет, і відповідно виконання плану виручки
за рейс теж залежить від кількох
факторів, як-от: час поїздок і контингент пасажирів. На думку Марії
Годорак, клієнтів у буфет могли б
привабити кращі умови, адже площа буфету замала, а атмосфері
спілкування і харчування посприяла б приємна музика тощо.

Старий вагон
блищати не примусиш
Поки ми спілкувалися із бригадою провідників пасажирського
вагонного депо Львів, до складу поїзда додали кілька вагонів
Івано-Франківської пасажирської
дільниці пасажирського вагонного
депо Чернівці. Цю частину поїзда
у загальному складі було видно неозброєним оком, бо якщо львівські
вагони прибули на вокзал після
мийки, то івано-франківські вже
встигли добряче припасти пилюкою у дорозі, а тому вигляд мали

4

не надто привабливий.
За словами старшого провідника бригади Івано-Франківської
дільниці Романа Волощука, на
жаль, через критичне старіння парку пасажирського рухомого складу
дедалі важче підтримувати в належному стані і внутрішній стан
вагонів. Проте цю проблему залізничники не можуть вирішити без
державної підтримки. Звичайно,
провідники намагаються компенсувати ці негаразди культурою обслуговування, але й це робити нелег-

ко, адже пасажири, які пересідають
у наші вагони з російських, відверто
обурюються умовами, в які потрапляють після поїздки у комфортних
вагонах РЖД.

Бригадний будинок,
як добрий готель
Поїзд сполученням Львів–
Москва готувалася вести в рейс
бригада локомотивного депо
Гречани Південно-Західної залізниці у складі машиніста першого
класу Олега Маршала і його помічника Валерія Баранецького.
Голова дорпрофсожу поцікавився
у локомотивників умовами відпочинку та побуту між рейсами у
бригадному будинку локомотивного депо Львів-Захід.

– У цьому бригадному будинку створені прекрасні умови для
відпочинку: є мікрохвильові печі,
холодильники, електрочайники,
у кімнатах чисто та затишно, на
ліжках завжди свіжа постіль, – зауважує машиніст Олег Маршал.
– Щиро кажучи, умови набагато
кращі, ніж у столичному бригадному будинку.
А помічник машиніста Олег
Баранецький додав: “Дуже зручно,
що поряд із бригадним будинком
розташована їдальня вагонного
депо Клепарів, де можна смачно
поїсти за доступною ціною”.
Схвальні відгуки колег із
Південно-Західної залізниці приємно вразили помічника машиніста локомотивного депо Львів-Захід
Володимира Добренка. Це й не
дивно, адже робота локомотивної
бригади – нелегка й відповідальна. А тому від настрою машиніста
та його помічника, від їх фізичного стану залежить якість роботи,
пов’язана із гарантуванням безпеки руху. При цьому, на переконання Володимира Добренка, слід
постійно враховувати той факт, що
старіння тягового рухомого складу
нині наближається до критичної
межі, ця обставина додає відповідальності локомотивній бригаді,
яка має бути готовою оперативно
відреагувати на будь-яку нестандартну ситуацію в дорозі.
– Особливо важко молоді
працювати в таких умовах, – приєднується до розмови машиніст із
35-річним стажем роботи на залізниці Михайло Стек. – Адже умови
праці, зокрема в кабіні локомотива, – важливий аспект. Ґрунтовно
це питання вирішується в локомотивах, що приходять в депо після
модернізації. Кабіни цих локомотивів оснащені кондиціонерами,
передбачені там і холодильники,
проте їх знімають, мабуть, щоб запобігти розукомплектуванню, адже
нині локомотиви не закріплені за
локомотивними бригадами.

