25 жовтня у Тернополі на гарно впорядкованому подвір’ї будинку на вул.
Бродівській, 32/б панувала святкова
атмосфера. Привітно і щиро гостей
зустрічали господарі свята – вісім залізничних сімей, які от-от мали отримати ключі від одно- та двокімнатних
помешкань в ошатній будівлі сімейного
гуртожитку.
Про готовність до здачі будівельного
об’єкта начальнику Львівської залізниці
доповів керівник управління будівельномонтажних робіт і цивільних споруд №2
Ярослав Мукан, який принагідно подякував
керівництву залізниці, дорпрофсожу і всім
працівникам, які доклали чимало зусиль,
щоб колишнє технічне приміщення перетворилося на житловий будинок.
– Шкода, що нині ми не часто збираємося з приводу здачі в експлуатацію нового
житла, – звернувся до присутніх начальник залізниці Богдан Піх. – На жаль, зараз
нема змоги будувати житло, як колись, але
розуміємо, що залізничники потребують
покращення житлових умов, і робимо для
цього усе, що можемо. Тільки в Тернополі
256 працівників потребують житло, а загалом по залізниці є близько 3 тисяч таких
працівників. Львівська залізниця спільно
з Укрзалізницею та Міністерством інфраструктури працює над розробкою і втіленням сучасних житлових програм, щоб
перспективні працівники мали змогу в
той чи інший спосіб реалізувати мрію про
власне житло.
Залізниця змогла сьогодні ввести в експлуатацію будинок, переобладнаний на
восьмиквартирний гуртожиток із колишнього санпобутблока. Роботи виконані у стислі
терміни – з лютого по жовтень 2012 року. У
будинку під час ремонтних робіт будівельники перепланували внутрішні приміщення,
проклали мережі водопостачання та каналізації, електромережі, мережі газопостачання, облаштували систему індивідуального
опалення, замінили вікна, двері, підлогу та
інше. Загалом на всі роботи залізниця витратила 1,1 млн гривень. Технологія робіт на
залізниці змінюється, і багато технічних приміщень будуть вивільнятися. За можливості
ми будемо переобладнувати їх на житлові
приміщення коштом залізниці. Якщо коштів
забракне, запросимо залізничників до пайової участі і таким чином будемо покращувати житлові умови.
Богдан Піх привітав родини залізничників, які мешкатимуть у нових квартирах,
а найкращим працівникам управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд
№2 та будівельно-монтажного поїзда №908
вручив відзнаки і матеріальні заохочення за
високу якість виконаних робіт.
Голова дорожньої профспілкової організації Андрій Сенишин долучився до
заохочення кращих працівників, вручивши
начальнику БУ №2 Ярославу Мукану іменну

Після урочистого відкриття будинку відбувся брифінг, під час якого
начальник Львівської залізниці Богдан Піх поспілкувався із журналістами:
– Сьогодні проблема забезпечення людей житлом не втрачає гостроти. Тож питання пошуку
шляхів її вирішення є актуальним. Як робимо ми,
залізничники? Приклад – зданий в експлуатацію
будинок у Тернополі, який переобладнали із технічного у житловий. Зараз він вважається гуртожитком, у якому повноцінні квартири, і в найближчий час передамо його в комунальну власність
міста, оскільки житло на балансі залізниці не
повинно перебувати. Виділили квартири залізничникам, які гостро потребували покращення житлових умов. Серед них і перспективні для залізниці
фахівці. Сподіваємося, що програма іпотечного
кредитування у подальшому запрацює на повну потужність. Залізниця на
сьогодні має територію, узгоджену під будівництво 100-квартирного будинку. Залишилося тільки вирішити певні процедурні питання з банками.
Коли все остаточно владнаємо, то зможемо приступити до будівництва
цього будинку.

безкоштовну путівку в санаторій.
Львівських залізничників із родинним та
професійним святом привітав перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Микола Головач. Він зазначив,
що залізничники завжди вирізнялися згуртованістю і професіоналізмом, а новосілля
у Тернополі є гарним прикладом для інших
відомств.
І от настав найприємніший момент – начальник залізниці вручив ключі від квартир
щасливим новоселам.
За християнським звичаєм священики
поблагословили усіх присутніх на подальші добрі справи і побажали залізничникам
добробуту, злагоди, щоб повсякчас поряд із
ними був їхній ангел-охоронець.
Символічну стрічку перед входом у будинок перерізали начальник залізниці, го-

лова дорпрофсожу та перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації.
Андрій Сенишин вручив новоселам коровай
– як символ достатку, добра та благополуччя, запросивши новоселів почастувати святим хлібом усіх присутніх.
Після цього гості та учасники свята оглянули нові помешкання.
Уперше побачив свою квартиру
Іван Ясінський, кабельник-спаювальник Тернопільської
дистанції сигналізації і зв’язку, який 32
роки працює на залізничному транспорті. Іван Степанович розповів, що

його родина конче потребувала покращення
житлових умов: “Ми з дружиною і син, який
теж працює на залізниці, зі своєю сім’єю
мешкали в одній кімнаті малосімейного гуртожитку. Звісно, для п’ятьох осіб 11 кв. метрів
житлової площі не вистачало, тому син був
змушений винаймати помешкання. Тепер,
коли ми переїдемо з дружиною у нову квартиру, кімната в гуртожитку залишиться для
синової родини. Ми з дружиною вже оглянули нашу квартиру і дуже задоволені роботою
наших будівельників”.
Начальник вагонного депо Тернопіль
Олег Матичак також
задоволений своїм
новим помешканням. До слова, депо
він очолив лише 2
жовтня цього року,
а до цього працював заступником начальника вагонного
депо Клепарів з експлуатації. Олег Матичак
із дружиною якраз очікують поповнення,
і квартира від залізниці дуже доречна. “У
27 років отримати безкоштовне житло на
сьогоднішній день – це неймовірне щастя, – зазначив Олег Матичак. – Тому розглядаю цей подарунок як гарний стимул
до подальшої праці”.
Водій БУ №2
Володимир Кривокульський,
який
працює в управлінні вже 32 роки,
до
отримання
квартири мешкав
у малосімейному
гуртожитку разом із
двома одруженими
дітьми із сім’ями.
Володимир Степанович розкрив невеликий
секрет, що ця квартира стане подарунком
його коханій дружині, яка наступного дня
святкуватиме ювілей.
Серед
новоселів і начальник
Тернопільської дирекції залізничних
перевезень Віталій
Савчук, який до
цього мешкав у сімейному гуртожитку, у черзі на житло стояв 22 роки.
“Нова квартира від
залізниці стала для мене приємною несподіванкою, – розповів Віталій Вікторович.
– Щиро дякую керівництву залізниці та дорпрофсожу за цей прекрасний подарунок”.
До речі, на залізниці Віталій Савчук працює вже 34 роки і нині продовжує багатолітню справу родинної залізничної династії.
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