Минула п’ятниця видалася гарячим днем для головного бухгалтера
Рівненської дирекції залізничних перевезень Світлани Разуванової: зранку нарада начальників станцій, далі – підготовка до здачі квартального звіту, тому
двері її невеличкого кабінету майже не
зачинялися. І наше інтерв’ю відбувалося з перервами на підпис численних документів та відповідями на телефонні
дзвінки.
На робочому столі Світлани Євстафіївни
дружно квітнуть орхідеї, подаровані ще минулого року якраз на день бухгалтера. “Думаю,
що їх дарували зі щирими почуттями, бо вони
добре почуваються у кабінеті”, – розповідає
Світлана Разуванова. А зранку на підвіконні
розквітнув кактус. Нічого екзотичного, велика зелена куля з гострими колючками раптом
пустила паросток, на якому з’явилася ніжнобіла квітка з голчастими пелюстками.
– Зазвичай таке буває раз на рік і квітка
ця живе менше ніж один день: зранку відкривається, а вже по обіді згортається та
всихає, – розповідає Світлана Євстахіївна.
– Рослина перебралася до її кабінету кілька років тому із попереднього місця роботи
– станції Рівне.
Залізнична кар’єра Світлани Разуванової
розпочалася у 1995 році і була досить нетиповою. Спочатку за скеруванням вона працювала на Харківщині старшим інженером
проектно-кошторисної групи у системі гідромеліорації. Згодом – інженером із механізації та автоматизації виробничих процесів на
Рівненському радіотехнічному заводі. Їхній
відділ займався виготовленням контрольновимірювальних приладів та нестандартного
обладнання.
– Все рухалося звичною колією, та настали буремні дев’яності. Саме тоді я знову змінила професію і стала бухгалтером.
Спочатку навчалася самостійно, вивчала
літературу, консультувалася у фахівців. На
початках цього вистачало. Та коли почала
працювати у фінансовому відділі на залізниці, довелося здобути другу вищу освіту в
Харківському фінансово-економічному інституті. Отримана спеціальність відповідала
роботі, яку виконувала щодня, – розповіла
Світлана Євстахіївна.
Із 2001 року вона працювала на станції
Рівне, яку на той час відділили від залізничного вокзалу, що став самостійним структурним підрозділом. У 2008 році повернулася у

Начальник фінансово-економічного
відділу служби колії Галина Стефанчук
працює у цій царині вже чверть століття. За цей час вона пройшла шлях від
звичайного економіста на сільськогосподарському підприємстві до фінансового очільника цілої служби на
Львівській залізниці. У багатьох аспектах вона є зразком для інших колег та
підлеглих, тож із радістю ділиться
з ними своїми знаннями та досвідом.
Щоправда стороннім розповідає про
себе неохоче, каже, що їй комфортніше
спілкуватись мовою цифр.

відділ уже на посаду головного бухгалтера.
– І як Вам працюється на посаді головного бухгалтера?
– Чесно скажу, що це цікава та різнопланова робота, адже доводиться працювати
не лише з комп’ютером, а й з людьми, ще
є море цифр, які я дуже люблю. До речі, зі
школи шаную математику. Це дійсно – моє,
і приємно, коли працюєш з цифрами і в результаті роботи бачиш, як все сходиться. Це
як велика і складна картинка, що складається з великої кількості пазлів. Досвідчений
бухгалтер бачить за цифрами цілісну ситуацію. Як колись казали у нас в інституті: “Якщо
виглядає гарно, тоді все правильно”.
Комусь може видатися, що робота бухгалтера дуже рутинна без якихось складностей. Однак це неправда, і у нашій роботі
трапляються різні нестандартні ситуації.
Намагаємося робити так, щоб наші працівники знали не лише свою роботу, а й спеціалізацію своїх колег-бухгалтерів. Сьогодні у дирекції 20 бухгалтерів. Здебільшого жінки, але
є один чоловік. Раніше їх було двоє, та одного перевели у локомотивне депо Здолбунів.
Нашого єдиного бухгалтера-чоловіка ми всі
шануємо і бережемо.
– Чи можете Ви, дивлячись на документ чи звіт, відразу визначити – наскільки там все відповідає дійсності?

– Раніше, коли ми спілкувалися з начальником нашого фінансового відділу, я дивувалася – як він на око бачить, де я щось зробила неправильно. Потім із досвідом сама
почала отак все бачити. Допомогло те, що
станція Рівне була не дуже великим підрозділом (там працювало близько 100 осіб), та
й обсяги роботи менші. А взагалі довелося
вивчити й банківські розрахунки і розрахунки з покупцями-постачальниками, тобто всі
напрямки роботи. Звичайно у дирекції залізничних перевезень обсяги роботи значно
більші.
– У головного бухгалтера практично
ненормований робочий день. Чи з розумінням ставляться до цього Ваші рідні?
– Маю вдома двох мужчин – чоловіка і
сина. Чоловік не позв’язаний із залізницею,
він працює водієм вантажівки. Чоловік розуміє мене і мою роботу, бо я тоді вже працювала на залізниці. Було зрозуміло, що
бухгалтерія – це ненормований робочий час,
буває, що й зранку до вечора, а іноді й субота з неділею.
Сину – 18 років. Він вчиться в автотранспортному технікумі, буде слюсарем з ремонту і обслуговування автомобілів та двигунів.
Як майбутній механік, він любить механізми.
А от бухгалтерія його не приваблює, хоча
оцінки з фізики та математики завжди мав
високі. Напевно успадкував мамині здібності.
Та коли якось запитала чи не бажає піти моїм
шляхом, отримала категоричну відповідь:
“Мамо, бухгалтером я точно не буду”.
– Що Вам найчастіше згадується з початку роботи на залізниці?
– У житті мені зустрічалося дуже багато
надійних людей, які мені довіряли та підтримували. Траплялися й неприємні, але хороших все ж набагато більше. Наприклад, завжди з вдячністю згадую Юрія Костянтиновича
Іщука. У 1995 році він був начальником фінансово-економічного відділу Рівненської
дирекції залізничних перевезень. У мене був
тоді важкий період, та він повірив абсолютно
незнайомій людині і взяв мене на роботу у
фінансовий відділ. Коли буваю в управлінні
залізниці, завжди з приємністю його зустрічаю.

Сьогодні мені самій доводиться інколи
приймати певні кадрові рішення. Наприклад,
брали ми на роботу бухгалтера для роботи
із банками. Тоді була посада рахівника, але
дівчина настільки серйозно та добросовісно
ставилася до роботи, що ми перевели її на
вищу посаду. Зараз вона бухгалтер другої
категорії, пройшла ряд атестацій, працює із
банками.
– Чи повинен бухгалтер бути психологом?
– Ми працюємо не лише з цифрами, а й
із людьми, а тому звичайно враховуємо, що
у кожного – свій характер. Коли починаю працювати із раніше незнайомою мені людиною,
намагаюся думати про неї лише добре.
– Як Ви зазвичай святкуєте День бухгалтера?
– По різному. З колективом – обов’язково
16 липня. Вдома мене теж вітають, але це
відбувається зазвичай у найближчі вихідні.
Треба вибрати час, щоб усі зібралися вдома,
бо чоловік часто буває у рейсі. Коли збираємося, то готуємо щось святкове. У моїй сім’ї
всі вміють готувати. Чоловікові найкраще
вдаються український борщ і холодець. Він
все робить сам: від купівлі продуктів до подачі готової страви на стіл. Син також вміє
щось приготувати нашвидкоруч. Так що,
коли затримуюся на роботі, знаю, що вдома
мене точно нагодують. Щодо цьогорічного
свята, то для початку здам звіт, а потім вже
влаштуємо сімейну раду.
– Чим захоплюєтеся у вільний від роботи час?
– Читаю та в’яжу гачком. Якщо перше
дає поживу для розуму, то друге – добре відволікає та заспокоює. Із задоволенням читаю
історико-пригодницькі романи та детективи.
Трапляються й непогані жіночі романи, та тут
все залежить від майстерності автора.
– Чого побажаєте напередодні професійного свята колегам-бухгалтерам?
– Маю два найбільших побажання: щоб і
надалі у всіх нас була робота до душі і щоб
у країні запанував мир. Ніколи не думала,
що вага слова “мир” може так зрости. Тому
бажаю всім колегам багато цікавої роботи і
мирного неба над головою.

У 1994 році Галина Яківна прийшла
працювати бухгалтером у Чернівецьку дистанцію колії. Невдовзі стала виконувачем
обов’язків головного бухгалтера, а через
два роки – головним бухгалтером дистанції. У 2004 році з десятирічним залізничним
стажем перейшла у службу колії на посаду заступника начальника фінансово-економічного відділу, а у 2006 році очолила
його.
У родині вона перша та єдина залізничниця, відтак галузь була для неї абсолютно
новою, але Галина Стефанчук швидко освоїлась. Каже, обставини складались так,
що часу зволікати просто не було.
– Я народилась на Вінниччині на теренах, де нема колії. Ніхто з моїх рідних не
мав жодного стосунку до залізниці. Після
закінчення вищого навчального закладу за
розподілом потрапила на Буковину і вже
там поєднала свою долю із залізницею.
Часу на вивчення особливостей галузі мала
небагато. На той час головний бухгалтер
Чернівецької дистанції колії йшла на заслужений відпочинок, мене готували на її
місце, тож я мусила швидко все опанувати.

Звісно, що засади бухгалтерського обліку
однакові скрізь: перерахунки, схеми і порядок відображення господарських операцій,
але специфіка залізниці і сільського господарства, де я працювала до того, зовсім різні, було чому вчитися, – розповіла Галина
Стефанчук.
Зараз, у період квартальної звітності
у підрозділах, підпорядкованих службі,
Галина Яківна не без труднощів викроїла
трохи часу зі свого щільного графіка на розмову із кореспондентом. На запитання, як їй
вистачає терпіння для такої однотипної, але
клопіткої роботи каже, що бухгалтерську
працю просто потрібно любити.
– У школі я з усіх предметів найбільше
любила математику, тож і майбутню професію обирала так, щоб була пов’язана з
цифрами. Не відчувала у собі педагогічних
здібностей, тож варіант “вчитель математики” одразу відпав. Я стала бухгалтером.
Звісно, цей фах потребує і гострого розуму,
і уважності, і терпіння, і відповідальності,
адже окрім відображення фінансової ситуації на підприємстві, він також аналізує продуктивність праці, успішність.

Хоча варто відзначити, що не така наша
професія і монотонна, адже змінюються
часи – змінюються умови роботи. Починала
кар’єру ще зі звичайною рахівницею, потім
був перший комп’ютер “Роботрон”, зараз
працюю за сучасним монітором. Постійно
оновлюються і програми, у яких працюємо,
– поділилась тонкощами свого фаху Галина
Стефанчук.
Своєю професією Галина Яківна дуже
пишається, однак посаду вважає умовністю,
мовляв, у колективі ми всі просто колеги.
– У нас досить молодий колектив, часто
доводиться підказувати якісь речі або навіть
вчити. За прогріхи я не караю, їх заздалегідь стараюсь уникнути, – зазначила Галина
Яківна.
Варто відзначити, що за словами нашої
героїні, свої професійні якості у веденні сімейного господарства вона не завжди застосовує. У сімейному колі вона просто жінка, яка може опинитись під враженнями чи
емоціями та прийняти при розподілі сімейного бюджету не зовсім вдале з точки зору
чоловічої логіки економічне рішення.

Олександр ГЕРШУНЕНКО

Оксана ЛОЇК

