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На вокзалах та станціях створено посадкові групи, що зменшує
кількість тих, хто воліє радше побайдикувати на свіжому повітрі,
ніж постояти у черзі за проїзним
документом, та пасажирів, які
зумисне запізнюються настільки,
щоб на придбання квитка просто не вистачило часу. До складу
груп входять працівники станцій,
дистанцій
електропостачання,
сигналізації та зв’язку, колії, вагонних і локомотивних депо, а
також залучені стрільці воєнізованої охорони та транспортні правоохоронці. Групи дислокуються
на найбільш масових підходах до
перону та перевіряють наявність
проїзних документів.

Начальник вокзалу станції
Підзамче Іван Шестак, який теж
регулярно бере участь у роботі
посадкових груп, розповідає, що
проведення таких місячників дає
відчутні фінансові результати,
однак не може ефективно протидіяти масовим спробам безквиткового проїзду у приміському
залізничному транспорті.
– Зазвичай кількість пасажирів, які здійснюють посадку в
електропоїзд без квитка, досить
велика. Зокрема, за моїми осо-

бистими спостереженнями, із
кожних ста осіб лише двадцять
оформлюють проїзні документи
у касах і серед них – більшість
пільговики, які не сплачують за
проїзд, а лише беруть “нульовий”
квиток. Із послабленням контролю кількість свідомих громадян
зазвичай зменшується. Власне
для того, щоб змінити цю негативну тенденцію, і проводяться такі
місячники.
Та навіть упродовж проведення місячника працювати з
людьми непросто, адже є чимало
таких, що пробують вишукувати
різні причини, щоб не придбати
проїзний документ. Намагаються
потрапити на перон для того, щоб
зустріти або відпровадити рідних
чи знайомих, які нібито приїжджають чи від’їжджають. У таких
випадках апелюємо до їх свідомості. Ще один важливий момент
полягає у тому, що багато потенційних пасажирів відсиджуються
на лавках за межами станції, і
лише тоді, коли поїзд прибуває
на перон, а посадкова група залишає місце дислокації, вони
масово прямують до вагонів, –
розповідає Іван Шестак.
Також він припустив, що найефективнішим такий метод перевірки проїзних документів міг би
бути лише тоді, якби такі посадкові групи стояли безпосередньо
перед входом у вагон, але такий
варіант практично неможливий.
– Посадкові групи законно можуть перевіряти наявність квитків
біля кожних вхідних дверей поїзда. Однак, зважаючи на кількість
вагонів, нема фізичної можливості
поставити контролера біля кожних
дверей. У нас навіть зараз інколи

Події попередніх місяців в Україні
відобразилися і на роботі залізничного
транспорту. Зокрема з’явився ще один
так званий кордон між материковою
Україною і півостровом Крим, перетин
якого впродовж двох минулих місяців
супроводжувався для пасажирів певними труднощами. Про причини тривалих затримок потягів сімферопольського напрямку і теперішню ситуацію
на “кордоні” з півостровом кореспондент “Львівського залізничника” поцікавилася у начальника поїзда №86 сполученням Львів–Сімферополь Миколи
Дмитріва (на фото).
– Нині для перетину так званого кордону між Україною і Кримом пасажири повинні
заповнити міграційну картку того ж типу,
як і при перетині кордону з Російською
Федерацією. У перші дні “нововведень”
у кримському напрямку люди не знали
особливостей заповнення цих карток, тож
виникали затримки в русі поїздів. Проте основною причиною запізнення пасажирських
потягів на 4-6 годин було те, що кримські
“прикордонники” вносять в електронну
базу дані про всіх, хто подорожує поїздом
у Крим і зворотно. Оскільки раніше про жоден прикордонний контроль на цій ділянці
не йшлося, то графік руху абсолютно до
нього непристосований – потяги з різних
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бракує людей на пости. Служба
воєнізованої охорони щоденно
дає нам двох-трьох стрільців, за
можливості допомагають людьми
й інші служби. Але в основному
ми працюємо власними силами,
– зазначив начальник вокзалу
станції Підзамче.
Обурює працівників станції і
той факт, що некоректно поводяться багато залізничників, які
регулярно користуються електротранспортом, аж надто емоційно
реагують на вимогу пред’явити
проїзні документи.
Із запровадженням місячника
на станції Підзамче помітна тенденція до збільшення доходів від
реалізації квитків, однак у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ситуація все ж гірша.
Серед причин – об’єктивне зменшення пасажиропотоку. Зазвичай
значну кількість людей на станцію
привозив трамвай, а після ремонту дороги маршрут трамвая змінився, тож багатьом пасажирам
стало незручно діставатися до
станції, і вони переорієнтувалися
на головний вокзал.
Аби ситуація не виглядала
однобоко, я спробувала поспілкуватися з пасажирами. Однак
більшість із так званих “зайців”
від розмови відмовлялася, а дехто взагалі поводився по-хамськи.
Ті, хто погодився відповісти на
запитання, кажуть, що не платять
за проїзд, бо незадоволені якістю
послуг, які надає залізниця. Серед
висловлених претензій були надумані, а були й реальні.
– У вагонах брудно. І річ не
завжди в тому, що безкультурні
пасажири залишили після себе
сміття, вагони іноді елементарно

куточків України прибувають на станцію
Джанкой один за одним, водночас їдуть
поїзди і з Криму, отже, станція переповнена. На перших порах було ще й мало людей, які з незвички повільно вносили дані
про пасажирів, тож за великої заселеності
потягів і виникали значні затримки в русі.
Зараз побільшало людей, які проводять
прикордонний контроль, тож поїзди почали
поступово “вписуватися” в графік.

не помиті. Ціна на квиток, звичайно, низька. Але, придбавши квиток за 12 гривень, я не впевнена,
що не стоятиму на одній нозі над
групою хлопчаків, яким вдалося
швидше зайняти місця. Більше
того, був випадок, коли я просто
не змогла зайти у переповнений вагон, а квитки на приміські
поїзди поверненню не підлягають, довелося чекати наступний
електропоїзд, – виправдовується
студентка Олена.
Варто зауважити, що в рамках
місячника на базі моторвагонних депо створено роз’їзні групи,
куди входять працівники депо та
транспортної міліції. Вони уповноважені здійснювати перевірки
в електро- та дизель-поїздах із
метою виявлення безквиткових
пасажирів та порушень, яких допускаються провідники.
Інструктор провідників моторвагонного депо Львів Віра
Лабойко повідомила, що роз’їзні
групи, чи так звані групи супроводу, щоденно виїжджають
на маршрут за графіком. Таким

Попри початок сезону літніх перевезень, охочих їхати до Криму небагато.
Переважно люди їдуть за необхідності: у
родинних справах чи робочих питаннях.
Загалом кількість пасажирів зменшилася
щонайменше вдвічі. Якщо минулого року в
травні наш поїзд був заселений на 100 відсотків і їхав у складі 18 вагонів, то зараз у
складі потяга заледве вісім вагонів.
Ще одним неприємним для залізнични-

чином із 12 по 25 травня здійснено 34 супроводи, під час яких
перевірено 57 поїздів.
– Насамперед перевіряємо самих провідників, усі вони повинні
мати належний презентабельний
вигляд та впорядковані документи. Потім спільно з провідниками
впродовж рейсу спостерігаємо
за процесом обілечення, а також намагаємося вплинути на
проблемних пасажирів. Варто
відзначити, що під час місячника їх суттєво меншає. По-перше,
на станціях, де є квиткові каси, у
вагон потрапляє значно менше
пасажирів без квитків. По-друге,
у складі групи завжди є працівник
транспортної міліції, присутність
якого дисциплінує пасажирів.
Щоправда, вистачає і таких, хто
хитрує навіть у цій ситуації. Як би
не складалася розмова з порушником, ми завжди намагаємося
перевести її в конструктивне русло і мирно вирішити проблему, –
зауважила Віра Лабойко.
Оксана ЛОЇК
Фото автора

ків наслідком березневих подій стало запровадження на території Криму московського
часу. Раніше перерва між прибуттям потяга
до Сімферополя і відправленням звідти
становила три години. За цей час робили
огляд технічного стану вагонів, заправляли
склад водою, провідники прибирали вагони, а також мали час поїсти та зробити
гігієнічні процедури. Переведення годинників фактично “з’їло” дві години цього часу,
тож провідник встигає лише навести лад у
вагоні, і поїзд подається на посадку.
Крім суто фізичних незручностей, є у
поїздках за сімферопольським напрямком й
емоційне напруження. Знаючи, що в Криму
неспокійно, провідник нерідко має тривожні
передчуття перед дорогою. Проте, за словами Миколи Дмитріва, залізничники емоціям
волі не дають, зосереджуються на роботі.
На Сімферопольському вокзалі і у вагонах
вже не відчувається такого напруження, яке
було у перші дні після кримського “референдуму”, коли поїзди зустрічали й обшукували
люди зі зброєю. Тоді з міркувань безпеки, за
словами старшого майстра резерву провідників пасажирського вагонного депо Львів
Петра Марківа, провідникам рекомендували
без нагальної потреби не виходити з вагонів
і постійно бути на зв’язку.
Лілія БАРАНИЧ
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