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Минулого вівторка на Левандівці – в мікрорайоні залізничників – відбулася знакова подія, яка дала надію багатьом сім’ям
залізничників на краще їхнє майбутнє. Тут, на вулиці Петра
Калнишевського відбулося урочисте закладення та освячення
першого каменя на місці 90-квартирного житлового будинку,
який залізниця буде зводити для своїх працівників. Участь в урочистостях взяли генеральний директор Укрзалізниці Михайло
Костюк, начальник Львівської залізниці Михайло Мостовий, голова Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників
України Вадим Ткачов, голова дорпрофсожу Львівської залізниці
Андрій Сенишин, священики, залізничники та мешканці мікрорайону. У цій події не випадково брало участь чимало молоді, адже
зведення житлового будинку в першу чергу відбуватиметься в
рамках соціальної програми забезпечення житлом молодих спеціалістів, які працюють на залізниці і є її майбутнім.
Привітавши присутніх із урочистою подією, голова дорпрофсожу Андрій Сенишин запросив до слова генерального директора Укрзалізниці Михайла
Костюка.
– Проблема забезпечення житлом працівників
Львівської залізниці притаманна й іншим магістралям України, – сказав Михайло Костюк. – Головною
перешкодою у вирішенні цієї проблеми є відсутність
фінансів. Тому ми розпочали пошуки форми та
формули, які б, незважаючи на складну ситуацію,
дозволили нам починати будівництво. Адже ми повинні гарантувати насамперед молодим спеціалістам – майбутньому галузі – перспективу отримання
житла. Будівництво житла – це значною мірою також
антикризовий захід. Адже залізниця володіє потужними будівельними підрозділами, які вміють будувати швидко та якісно.
Ми хочемо запропонувати нашим працівникам
формулу, за якою вони також будуть учасниками
будівельного фонду. Таке будівництво буде проводитись частково за їхні кошти, частково за банківські
кредити та компенсації Укрзалізниці. Користуючись
нагодою, хочу звернутися до залізничників, особливо до нашої молоді: тільки власними руками,
спільними зусиллями, із використанням нових форм
і методів будівництва ми зможемо зрушити з місця
у вирішенні цього важливого питання. Таким чином,
першими ластівками наших починань у цьому напрямку будуть будинок у Львові та будинки в інших
містах дислокації залізниць України. У фінансовий
план 2010 року ми плануємо закласти початкову підтримку будівництва. За цей час остаточно буде опрацьована правова схема і, починаючи з 2010 року,
розпочнемо на залізницях України реалізацію програми забезпечення житлом молодих спеціалістів.
Крім цього ми будемо практикувати зведення селищ
корпоративного житла. Такі об’єкти будуватимуться
на землях залізниці з розташованою поблизу необхідною інфраструктурою. Хочу підкреслити, що у
цьому напрямку роботи Львівська залізниця була і
залишається базовою в структурі Укрзалізниці для
пошуку нових рішень, впровадження інновацій.
До активного пошуку шляхів вирішення питання
забезпечення житлом нас підштовхнув форум молодих спеціалістів залізниці, на якому це питання було
одним із найактуальніших. Залізниця, на жаль, не
має можливостей будувати житло за старою схемою
і роздавати його безкоштовно. Проте залізниця не
залишить своїх працівників наодинці з цією проблемою. Кошти, закладені у фінансовий план наступного року, передбачатимуть компенсацію відсотків
за кредит, крім того, підписавши угоду з банком та
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залізницею, людина сплачуватиме лише частину “тіла” кредиту,
а іншу частину погашатиме залізниця. Ми започатковуємо цікавий метод, виносячи на розгляд
уряду таке поняття, як корпоративна іпотека. Попередньо ми
заручилися вагомою підтримкою
Прем’єр-міністра. Зараз документи перебувають на опрацюванні
і, сподіваюся, що 16 грудня буде
прийнято постанову уряду, яка
сприятиме залізничній галузі в
організації відомчої іпотеки для
будівництва житла.
Начальник Львівської залізниці Михайло Мостовий подякував
Михайлові Костюку за високу оцінку роботи львівських залізничників і звернув увагу присутніх на те,
що саме з ініціативи генерального
директора Укрзалізниці було прийняте рішення про будівництво
житлового будинку у Львові, на
вул. Петра Калнишевського.
– Як вже було сказано, нині
ми шукаємо схеми фінансування
цього будівництва, – зазначив
Михайло Мостовий. – Зараз ця
проблема – найголовніша. Адже
наші будівельники до роботи готові, маємо і власне виробництво

залізобетонних виробів. Тому, думаю, що до кінця
року буде знайдено оптимальну схему, а з нового
року почнемо будівництво і через півтора року новосели зможуть справити тут новосілля. Тож закликаю
залізничників, особливо нашу молодь, до участі у
зведенні житла.
Під оплески присутніх генеральний директор
Укрзалізниці, начальник Львівської залізниці та голова Ради профспілки залізничників і транспортних
будівельників України відкрили символічний камінь,
на місці якого, сподіваємося, вже незабаром розпочнуться будівельні роботи.
Після цього на майданчику відбулася літургія та
обряд освячення першого каменя на місці спорудження житлового будинку. Святі отці поблагословили залізничників на добру справу і подарували
керівництву на згадку про цю урочисту подію освячені ікони.
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