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Незважаючи на те, що надворі 
літо, у палатах клінічної лікарні 
Львівської залізниці чимало 

хворих. Заступник головного лікаря з 
медичної частини Наталія Треліс каже, 
що зараз лікується 461 особа. Оскільки з 
березня нинішнього року на магістралі 
почала функціонувати лікарняна каса, то 
цікавимося, скільки з них — її члени і як 
забезпечується їхнє лікування. Вона пока-
зує, що з усіх зареєстрованих хворих — 
залізничників — 415. З них 168 — члени 
лікарняної каси, 9 — застраховані у стра-
хових компаніях, решта — члени сімей 
залізничників, пенсіонери-залізничники. 

— Найбільш сприятливі умови для лі-
кування мають члени лікарняної каси, — 
каже вона. — За кожного з них маємо 
відшкодування. Відтак можемо проводити 
ґрунтовне діагностичне обстеження, зок-
рема й таке, що дорого коштує. Такі хворі 
повністю забезпечені медикаментами. 
Їх і харчують. Ті ж залізничники, які не 
є членами лікарняної каси і не застрахо-
вані в інший спосіб, ясна річ, не можуть 
претендувати на весь спектр послуг, адже 
із бюджету держави на лікування хворих 
виділяються мізерні кошти.

Щоб почути думку ширшого кола 
лікарів про функціонування лікарня-
ної каси, ми завітали в одно з відділень 
лікарні — неврологічне. Його завідувачка 
Анастасія Квочкіна навела нам такі при-
клади: провідниці пасажирської дільниці 
Івано-Франківської дирекції залізничних 
перевезень (прізвище з етичних мірку-
вань не називатимемо) під час лікування 
встановили діагноз — розсіяний склероз. 
Для лікування цього недугу потрібні були 
дорогі препарати. Правління лікарняної 

каси дало змогу перевищити ліміт коштів 
на їх придбання. Тож хвора вилікувалася. 

Про те, чи задоволені страхуванням, 
що забезпечує лікарняна каса, запитували 
хворих. Олег Кобелюх, машиніст локо-
мотивного депо Львів-Захід, котрий уже 
33 роки трудиться на залізниці, сказав, 
що ввесь комплекс лікування отримує 
безкоштовно. За щось доплачувати, як це 
було раніше, коли він тут лікувався, йому 
не доводиться. На його думку, місячний 
страховий внесок, який зараз становить 
25 грн, можна було б збільшити, оскільки 
ціни постійно зростають. Не перший раз 
лікується у цьому відділенні працівник 
дорожньої ремонтно-експлуатаційної 
автобази Мирон Залізняк. Він сказав, 
що за цього виду медичного страхування 
почуває себе більш захищеним. 

Підбити підсумок початкової діяль-
ності лікарняної каси ми попросили 
головного лікаря клінічної лікарні залізни-
ці Ольгу Палій. 

— У страховому режимі працюємо з 
2001 р., — сказала вона. — Нам доводило-
ся щоразу мати справу з новою страхо-
вою компанією. Перехід від співпраці 

з однією до другої був болючий. У цей 
період не забезпечувалося належне 
покриття лікування. Від цього страждали 
насамперед хворі. Поза тим від страхових 
компаній кошти надходили неритміч-
но. Жодна з них не надавала авансом 
середній місячний ліміт грошей, як це 
було передбачено угодою. Через що були 
перерви у забезпеченні хворих ліками. 
З 16 грн, які щомісяця перераховували 
застраховані особи (нині недостатньої 
суми для того, щоб забезпечити адек-
ватне лікування), частина грошей йшла 
на розвиток страхових компаній. Щоб 
уникнути цих негативних моментів, було 
ухвалене рішення на основі позитивного 
досвіду створити лікарняну касу. Відтак 
зараз майже вся сума членських внесків, 
які становлять 25 грн, йде на лікування 
хворих. Виконавчий апарат — лише п’ять 
осіб. Правління й наглядова рада працю-
ють на громадських засадах. 

Нами створено резервний фонд. 
З нього поки що безвідмовно виділя-
ються кошти на лікування, що дорого 
коштує, на оперативні втручання, які 
не проводяться у залізничних медичних 
закладах. У нас, наприклад, був хворий 
із виробничою травмою. Щоб поставити 
його на ноги, затратили майже 25 тис. грн. 
Страхові ж компанії не дозволяли вико-
ристовувати кошти понад ліміт. У межах 
ліміту відшкодовуємо затрачені гроші 
хворим, котрі лікувалися не у залізничних 
медичних закладах. З медичними заклада-
ми інших сталевих магістралей маємо ук-
ладені угоди, згідно з якими у разі потреби 
перераховуємо кошти на лікування наших 
залізничників, що туди потрапили. 

Вважаємо, що створивши лікарняну 
касу, ми на своєму рівні зробили все для 
того, щоб створити нашим залізнични-
кам максимально ефективні умови для 
лікування.
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Лист від пасажирів-хмільничан, на жаль, 
не став винятком з цього правила. Ци-
туємо (зі скороченнями): 

«Хто міг додуматися до того, щоб рвати 
на шмати розклад електропоїздів у напрямку 
Вінниці, Жмеринки, Бердичева, Шепетівки?  
Стаєш у чергу в Києві, береш квиток до Фасто-
ва. У Фастові — знову вистоюєш чергу з чоловік 
40 на так звані прискорені електрички, які чо-
мусь ідуть лише до Козятина (...) Добираєшся 
до Козятина — а там чорт знає що твориться: 
знову черга до двох кас... Чекаєш годину-пів-
тори, і коли вже оголошується посадка, почи-
нається справжній жах, оскільки на шепетівсь-
кій платформі будівництво триває, здається, 
вічно. Доводиться  бігати між першою та дру-
гою коліями — з дітьми, речами... Про поїз-
ди — окрема тема. Дуже багато з  них стали 
експресами, тож летять один за одним без зу-
пинки через Фастів: везуть повітря, а люди, які 
хочуть виїхати до Хмельницького, не можуть 
цього зробити. 

Або ж узяти курорт Хмільник. Спробуйте 
дістатися сюди з Києва у п’ятницю або суботу. 
А ще краще — спробуйте виїхати у зворотному 
напрямку в неділю або понеділок. Усі вагони 
битком набиті! Так ще хочуть скасувати зупин-
ку в Фастові. А як дістатися з Хмільника до Бі-
лої Церкви чи Миронівки? Виходить, що треба 
доїхати до Козятина, звідти — до Києва, потім — 
до Фастова і лише звідти — до Миронівки? 

Ми, хмільничани, хочемо через вашу газету 
звернутися до керівництва залізниці з прохан-

ням, щоб вони самі хоч раз спробували прої-
хати у тих електричках по згаданих маршрутах 
і почули, що про них думають люди». 

Взагалі графік руху розробляється на за-
лізницях спільно з причетними галузевими 
службами і вводиться один раз на рік, але за 
наявності відповідного обґрунтування у роз-
клад можуть бути внесені корективи. 

Нагадаємо читачам, що кінцевий варіант 
розкладу завжди залежить від низки факторів. 
Зокрема електрички мають  «підв’язуватися» 

до пасажирських поїздів, що курсують по тери-
торії країн СНД та по Україні. Якщо на якихось 
напрямках було змінено маршрут, перенесено 
годину відправлення поїзда, з’явився новий 
рейс, то все це позначається й на часі курсу-
вання електрички. Поза тим певні корективи 
можуть бути внесені через ремонт колії і об-
межену пропускну спроможність дільниці. Не 
менш важливі пункти — затребуваність рейсу і 
пасажиропотік. Висновки тут робляться лише 
на основі аналізу продажу квитків. 

Зазначені зауваження ми попросили проко-
ментувати у Головному управлінні приміських 
пасажирських перевезень.

— Аналогічні листи і скарги через телефон 
довіри та прямі телефонні лінії з центральних 
вокзалів країни ми отримуємо нерідко, тіль-
ки напрямки та станції різняться, — мовить 
заступник начальника Головного управління 
приміських пасажирських перевезень Олек-
сандр Турбаніст. — На жаль, задовольнити 
побажання всіх ми не в змозі. Доводиться оби-
рати  пріоритети. Найголовніший з них — на-
дати можливість доїхати зранку на роботу та 
ввечері додому тим людям, котрі працюють у 
великому місті, в даному разі — у Києві. Гаря-
чий період також — «садово-городні» п’ятниця 
та неділя.  

Приміське сполучення не міжобласне. Згід-
но з діючими нормативами, воно здійснюється 
на дільницях до 150 км від міста. А приміром, 
відстань між Києвом та Жмеринкою — 267 км, а 
між Києвом та Миронівкою — 167 км... Тож рух 
тут організовується через пересадочні станції. 
Звісно, ми намагаємося, щоб очікування від 
часу відправлення однієї електрички до часу 
відправлення іншої тривало не більше ніж пів-
години. Але це вдається здійснити не кожного 
року — через об’єктивні причини. 

Сполучення між Хмільником і Фастовом 
справді не дуже зручне — тільки поїзд Київ—
Кам’янець-Подільський зупиняється на обох 
станціях. Ситуацію можна спробувати випра-
вити. Для цього треба написати до Укрзалізни-
ці колективне звернення від жителів міста (під-
креслю: аж ніяк не анонімне). Або ж попросити 
місцеву владу звернутися до нашої установи. 

Якщо такий маршрут насправді актуальний 
для багатьох громадян, то це питання розгля-
датиметься й може бути вирішене позитивно. 
Одначе те, скільки часу існуватиме такий зруч-
ний маршрут, залежатиме насамперед від па-
сажирів. Чому?   

Як не банально, всі люди хочуть виїхати 
вчасно, з комфортом і… майже безкоштовно. 
А черги біля приміських кас — доволі неод-
нозначне явище. Так, здавалося б, що пасажи-
ри квитки купують, і це не може не радувати. 
Але не всі чесно сплачують за проїзд — частіше 
квиток оформлюється до однієї з найближ-
чих станцій. Ви повірите в те, що певним рей-
сом і від станції Київ-Пасажирський 5—6 тис. 
чоловік їдуть до Караваєвих Дач? А згідно з 
квитковими звітами — це один із найпопуляр-
ніших маршрутів! Тож який сенс залізнични-
кам «гнати» порожню електричку далі? Таким 
чином пасажири самі себе можуть перехит-
рити. Таких прикладів чимало, хоча в останні 
роки ситуація стала дещо покращуватися. Ус-
відомлюю, що авторів листа це не втішить, але 
необхідність робити пересадку за подорожі на 
більш дальні, ніж 150 км, відстані — фактор, 
який дисциплінує щодо оплати проїзду. 

Лише тоді, коли пасажири платитимуть за 
надану послугу як належить (не провіднику-
контролеру в кишеню, не за 2—3 зупинки), за-
лізничники зможуть побачити реальну картину 
населеності поїздів і вчасно вносити до графіка 
руху необхідні зміни.  

Тетяна КОРОЛЮК, 
«Магістраль».

Фото Сергія ВАЛЕРІЄВА  

Пасажири оплачують проїзд до найближчої станції, навіщо ж далі їхати електричці?

Кількість зупинок та час відправлення залежить від багатьох факторів

На Львівській залізниці застосовують альтернативний вид медичного страхування 

Звичайно, такі коментарі запада-
ють в серце глибокою образою і 
здебільшого назавше відбивають 

бажання бути активним у громадсько-
му та профспілковому житті колек-
тиву. А для інших таке «відфутболю-
вання», навпаки лише додає жару та 
впертості. Про таких у народі кажуть: 
із молодих, та ранніх.

…У заступника голови дорпрофсо-
жу Південної залізниці Олександра 
Шульгіна — за плечима 20 літ невтом-
ної праці на виробництві. За що він і 
був нагороджений орденами Трудової 
Слави всіх трьох ступенів. Свої знання 
та набутий десятиліттями досвід він 
охоче передає молоді. 

— Усюди на виробництві створені 
прекрасні побутові умови, — мовить 
Олександр Шульгін. — Чудово ор-
ганізована культурно-масова частина. 
Але ж ви добре розумієте, що коли все 
відносно нормально, то й виявляти 
активність щодо того чи іншого питан-
ня вже й не зовсім хочеться. Мовляв, 
та нехай: якось воно вирішиться. І 
тому незвичайним рішенням стало 
проведення конкурсу «Кращий проф-
активіст року». Цей захід передусім 
покликаний активізувати роботу мо-
лодіжних профспілкових організацій 
на місцях, сприяти зростанню автори-
тету професійної спілки залізничників 
та транспортних будівельників. І ми 
не помилилися: цей конкурс уже дав 
певний коефіцієнт корисної дії. 

Олександр Михайлович зазначив, 

що проект зі стимулювання профак-
тивності серед молоді втілений лише 
на Південній залізниці. Та оскільки 
конкурс засвідчив свою дієвість, то, на-
певне, керівництву дорпрофсожу варто 
готувати змістовну інформацію для об-
міну та поширення досвіду серед решти 
дорпрофсожів залізниць України. 

В чому ж полягають основні завдан-
ня для учасників конкурсу? На перший 
погляд, вони доволі прості. Та насправ-
ді, як зауважив Олександр Шульгін, це 
копітка праця. 

Для визначення кращих профак-
тивістів та розмежуваня їхньої роботи 
за відповідними напрямками в умовах 
конкурсу передбачено захист соціаль-
но-економічних прав та інтересів 
членів галузевої профспілки, організа-
цію культурних та спортивних заходів. 
Дорпрофсожем Південної передбачено 
й заохочення переможців. 

Олександр Михайлович підкреслив, 
що найважчою для молоді була робота 
із захисту соціально-економічних 
прав. Оскільки це пов’язане зі знанням 
багатьох діючих правових норм та по-
ложень. Але початок будь-якої справи 
завжди нелегкий. 

За словами учасників конкурсу, 
найсуттєвіше — набутий ними досвід. 
Поза тим молодь мала чудову нагоду 
заявити про себе як таких членів проф-
спілки, котрим небайдуже багатогран-
не і повсякденне життя колективу.

Валентин БЕРДУТА,
«Магістраль»

На Південній знають, як виховувати лідерів
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