Відповідальне
соціальне
навантаження, яке випало на
“Галичину” у цьому році, збіглося
у часі з пам’ятною подією в історії
пансіонату – цьогоріч виповнилося 20 років із часу, коли залізнична оздоровниця в Лазурному
відчинила двері перед першими
відпочивальниками. Без сумніву,
ці дві обставини позначилися на
підготовці пансіонату до сезону
літнього відпочинку.
Ласкаве південне сонечко,
упорядкований пляж, устелений
білим піском, і тепле чисте море
лазурного кольору – усе це сприяє
чудовому відпочинку, проте не
менш важливими є побутові умови та сервіс. Про ці та інші особливості “Львівському залізничнику” розповів директор пансіонату
“Галичина” Дмитро Балясевич.

– Дмитре Вікторовичу,
із яким настроєм персонал
“Галичини” готувався до цього
сезону відпочинку?
– Зрозуміло, що, зважаючи на
події, які розгорнулися у східних
та південних регіонах країни, не
обійшлося без хвилювання. Судіть
самі, Лазурне розташоване приблизно за 40 кілометрів від перешийка, де починається окупована
територія. У відповідь на агресію з
боку Росії на Херсонщині активізувалися українські військові, поблизу Лазурного з’явилися блокпости
та замаскована військова техніка,
навіть ходили чутки про замінування берегової лінії. Звичайно, за
таких обставин у людей виникали
серйозні побоювання не лише за
власну безпеку, а й щодо того, чи
взагалі вдасться розпочати сезон
відпочинку. Дякувати Богу, ситуація поступово стабілізувалася,
люди заспокоїлися і взялися за
звичну роботу.
– На чому була зосереджена
основна увага в процесі підготовки?
– Найперше запустили і пере-
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кладна суспільно-політична ситуація в Україні значною мірою вплинула на організацію та проведення
літньої оздоровчої кампанії. Зокрема улюблене місце
відпочинку та оздоровлення багатьох залізничників – пансіонат “Львівський залізничник” у Судаку (АР Крим) – опинився на
території, яку зухвало окупувала сусідня держава. Відтак ця
обставина позбавила тисячі залізничників та ветеранів можливості відвідати улюблене місце відпочинку на південному
березі Чорного моря. Дорожня профспілкова організація залізниці доклала максимум зусиль, аби всупереч форс-мажорним
обставинам організувати та провести сезон відпочинку та
оздоровлення на належному рівні. Із цією метою свої послуги залізничникам гостинно запропонували пансіонати і бази
відпочинку у мальовничих куточках Прикарпаття, Волині та
Одещини. Разом із тим центральним закладом відпочинку та
оздоровлення залізничників у 2014 році став відокремлений
підрозділ “Пансіонат “Галичина” ДТГО “Львівська залізниця”, розташований на березі Чорного моря у смт. Лазурному,
що на Херсонщині.

вірили роботу систем водопостачання та каналізування, кухонного
обладнання. У кімнатах відпочинку
полакували підлогу, пофарбували
балкони, усунули дрібні недоліки,
а також повністю пофарбували
фасади двох корпусів і впорядкували прилеглу територію.
Оскільки електромережі та обладнання за два десятиліття втратили свою надійність, ще одна

проблема стосувалася енергетичної безпеки. Її допомогли ліквідувати залізничні енергетики, які
модернізували трансформаторну
підстанцію і полагодили пошкодження кабелів електроживлення.
Сподіваємося, що вже наступного
року завдяки власній свердловині
нам удасться вирішити проблему
водопостачання та водовідведення, за які нині пансіонат змушений

платити стороннім організаціям
значні кошти.
– Нині на території пансіонату можна побачити кілька
недобудованих об’єктів. Чи є
сподівання, що в найближчій
перспективі вони будуть завершені і запрацюють?
– Можна з упевненістю сказати, що цю перспективу видно вже
неозброєним оком. На початку
квітня цього року у нас побувала
залізнична комісія, яка оглянула
недобудовані об’єкти, і було прийняте рішення про продовження
будівництва. Нині завершуються
будівельні роботи корпусу №5,
який незабаром буде запущений
в експлуатацію. Маємо надію, що
цього сезону до нього буде організовано заїзд відпочивальників.
Ще цього року також планується
відновити будівельні роботи у
корпусі №3. Сподіваємося, що за
подальшої підтримки керівництва
залізниці та дорожньої профспілкової організації із часом і решта
недобудованих об’єктів, серед
яких їдальня, будуть завершені, і
ми зможемо щороку приймати на
оздоровлення та відпочинок більшу кількість залізничників.

– У розмові з відпочивальниками неодноразово чув думку
про те, що було би зручно встановити на території пансіонату
термінал банківської установи,
яка обслуговує залізничників. Чи
цікавилися Ви цим питанням?
– Річ у тім, що найперше в
налагодженні такого сервісу має
бути зацікавлена сама фінансова
установа. Оскільки найближчий
офіс банку, із яким співпрацювала
залізниця, розміщений аж в обласному Херсоні, там, очевидно, не
вбачали доцільності у розміщенні
терміналу на території пансіонату,
оскільки його робота є сезонною. Із
переходом залізниці на обслуговування в “Ощадбанк” є сподівання,
що такий термінал буде встановлено в пансіонаті, тим більше, що
офіс банку розташований неподалік – у районному Скадовську.
– Окрім цього побажання,
від залізничників більше не доводилося чути серйозних нарікань на умови відпочинку. А чи
є у Вас якісь зауваження до відпочивальників?
– Радше не зауваження, а прохання, і стосується воно суворого
дотримання умов поїздки та поселення у пансіонат, які чітко вказані
на бланках путівок, зокрема наявності медичних довідок у дорослих
і дітей тощо. І, звичайно, закликаю
всіх гостей поважати і виконувати
правила внутрішнього розпорядку,
щоб гарні спогади про відпочинок
у “Галичині” залишилися у всіх без
винятку.
Хоча на території загальною
площею майже 4,5 га ще є де
розгулятися фантазії щодо майбутнього довершеного вигляду
залізничної оздоровниці, уже нині
керівництво та персонал пансіонату докладають усіх зусиль, аби
відпочивальники почувалися тут
затишно та комфортно. У номерах
є все необхідне для зручної ночівлі та прихистку у спекотний полудень. Сонячні ванни та водні процедури бажаючі можуть чергувати
спортивними іграми, обираючи між
волейболом, бадмінтоном, настільним тенісом, шахами чи грою
в більярд. Не нудьгує й дітвора,
яка галасливо метушиться на дитячому майданчику. А смачними та
поживними стравами догоджають
усім відпочивальникам працівники
цеху харчування. Щоправда, має
відпочинок у пансіонаті “Галичина”
і один великий “недолік” – оскільки
почуваєшся тут, як удома, то й дні
омріяної літньої відпустки спливають дуже швидко...
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