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– Коли почалася війна, 
представники трудового ко-
лективу нашого цеху руши-
ли захищати Батьківщину 
у складі ЗСУ, почали ак-
тивно записуватися до 
територіальної оборони, – 
розповідає Станіслав. – З 
кожним днем кількість таких 
людей збільшувалася, а мені 
дуже хотілося не втрачати 
з поля зору жодного з них. 
Тож я запропонував ство-
рити відповідну тимчасову 
комісію. До її складу залу-

чили надійних залізничників, 
адже подібну роботу 
потрібно вести постійно, 
чітко, відповідально.

Серед таких активістів – 
машиністи електровозів Ро-
ман Проценко, Вадим Пят-
ков, Андрій Бахмацький, 
Сергій Карапиш, Сергій Бо-
лотов, помічник машиніста 
електровоза Владислав 
Третьяк. Вони, не шкодую-
чи власного часу і зусиль, 
старанно виконують по-
кладене на них громадсь-

ке доручення: підтримують 
зв’язок і, у разі необхідності, 
організовують колективну 
допомогу колегам, що нині 
захищають рідну землю зі 
зброєю в руках.

– Кожен із членів комісії 
має список мобілізованих зі 
своєї зміни, – зазначає наш 
співрозмовник. – Далі він 
телефонує і з’ясовує, чого 
з амуніції не вистачає кож-
ному із захисників. І мова 
не лише про бронежилет 
чи берці. Комусь потрібні 
окуляри, комусь – аптечки, 
комусь – навіть якісь пред-
мети одягу. Так, у нас був 
випадок, коли в одного з 
наших хлопців під час бою 
обгорів одяг і потрібно бу-
ло швидко придбати новий. 
До збору коштів долучають-
ся більшість залізничників, 
що хочуть допомогти това-
ришам по роботі. Чималу 
підтримку ми отримуємо і 
від керівництва, і профкому 
ПМГУ підприємства, за що 
ми всі дуже їм вдячні.

Досвід показує, що 
іноді просто телефон-
ний дзвінок від колег з 
Південного чимало значить 
для військовослужбовця. 
Адже таким чином кожен 
із них розуміє: про нього 
пам’ятають, за нього хви-
люються, його підтримують 
в рідному колективу, на 
рідному підприємстві.
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Майже від самого початку повномасштабних воєнних дій в Україні в цехкомі 
ПМГУ управління залізничного транспорту Південного гірничо-збагачувального 
комбінату діє тимчасова комісія з волонтерської діяльності. Ініціатором її ство-
рення став голова цехової профорганізації УЗТ Станіслав Покуль.


