
6№37 6 жовтня
2011 року

ССУССУССУССУССУДА до  20 000 грн.ДА до  20 000 грн.ДА до  20 000 грн.ДА до  20 000 грн.ДА до  20 000 грн.
до 24  мес.до 24  мес.до 24  мес.до 24  мес.до 24  мес.

на любые цели (отдых, учебу, ремонт и т.д.)

� без залога и поручительства
� минимальный пакет документов: паспорт (ко�

пия), ИНН (копия), справка о зарплате за последние
6 мес.

� ежемесячное удержание взносов из зарплаты
равными долями

� бесплатное оформление кредита
� до получения кредита не требуется платить ни�

каких комиссионных и посещать банк
�  возможность досрочного погашения кредита

Ждем Вас для оформления кредита
по адресам:

г.Одесса, ул. Пантелеймоновская, 17 а,
каб. 116 б, тел. 050 3439301

г.Николаев, ул. Севастопольская, 14 а,
тел.: (0512) 36%00%75; 36%11%76

Святкували сміляни
Завдяки небайдужим та ініціативним людям нещодавно біля місько%

го Будинку культури ім. Т. Шевченка зібралося чимало смілян. Тут
відбулося свято жителів мікрорайону залізничників.

Спочатку його планували як “свято
українського борщу”, але згодом до

жителів мікрорайону приєдналися та
взяли участь у заході працівники заліз�
ничної лікарні, учні шкіл залізничного
вузла, народні митці, було розгорнуто
виставки картин, малюнків, дарів при�
роди. На завершення відбувся великий
концерт за участі аматорських колек�
тивів Будинку культури ім. Т. Шевченка.
Але про все по черзі.

Порадившись з головами кварткомів,
прилеглих до заліз�ничного вузла (№ 15,
голова – Микола Андріанов, № 16 – Іван
Тимофеєв, він же голова ради ветеранів
Шевченківської вагонної дільниці), про
започаткування традиційного свята жи�
телів мікрорайону, директор Будинку
культури ім. Т. Шевченка Світлана Ви�
говська знайшла повну їхню підтримку.

Залізничники приходили сім’ями, це
для них перше свято, організоване за
багато років. Треба було бачити радісні
очі народних умільців, майстринь, коли
біля них збиралися гурти бажаючих по�
дивитися на унікальні вироби, вишивки.
Та не тільки подивитися, але й придба�
ти сувенір на добру згадку. Необхідно
зазначити, що переважна більшість
учасників дійства була у вишиванках.

Незважаючи на примхи погоди, під
акомпанемент дощику свято пройшло
без перерви.

Хочеться відзначити організаторську

роботу голови кварткому І. Тимофеєва,
підприємців, які надали посильну допо�
могу – Сергія та Олега Прудихс, Олега
Гудумака, Василя Стороженка і Вікто�
ра Запорожця.

Сувора  комісія, скуштувавши борщу, на�
дала перевагу смаковим якостям страви,
яку приготували господині кварткому № 15.

Дуже приємно, що на свято до залізнич�
ників завітав міський голова Вадим Решет�
няк. Мер привітав працівників сталевих
магістралей та їх сім’ї з наступаючим Днем
міста Сміла, вручив Почесні грамоти акти�

вістам кварткомів,
пообіцявши, що на
території вузла
з ’ я в л я т ь с я
спортивний та ди�
тячий майданчики.

До речі, на од�
ностайну думку
учасників, такі
заходи за різно�
манітною тема�
тикою слід прово�
дити постійно.

Олексій
РЕНДОРЕНКО,

ветеран
залізничного

транспорту
(м. Сміла).

31 серпня поточного року пішов з життя
Олександр Титович ЛІНЧУК, Герой Ра�
дянського Союзу, колишній машиніст Хри�
стинівського локомотивного депо.

Народився майбутній Герой 22 квітня 1925
року у селі Розсішки Христинівського райо�
ну Черкаської області. 18�річним юнаком,
вступивши до лав Радянської Армії, з трав�
ня по листопад 1943 року воював у 221�му
гвардійському стрілковому полку 77�ї гвар�
дійської Чернігівської стрілкової дивізії ко�
мандиром обслуги станкового кулемета.

Перший свій бій Олександр Лінчук прий�
няв під Орлом, потім були бої за Глухів,

Чернігів. Під час форсування Дніпра у 1943
році, в Білорусії, південніше м. Лоєва, під
кулеметним вогнем ворога та обстрілом з
гармат переправився на правий берег
Дніпра, закріпився на плацдармі і утриму�
вав його 72 години, аж до того часу, поки
туди переправилися наші частини. Завдя�
ки його подвигу тисячі бійців Радянської
Армії залишилися живими під час форсу�
вання Дніпра. За проявлену мужність та
відвагу Указом Президії Верховної Ради
СРСР від 15.01.1944 року Олександру Ти�
товичу Лінчуку присвоєно високе звання
Героя Радянського Союзу.

Під час війни О.Т. Лінчук був тричі поране�
ний. День Перемоги зустрів на Донбасі.
Потім ще була участь у війні з Японією. За
мужність і відвагу його було нагороджено
багатьма бойовими орденами та медаля�
ми.

Відгриміли бої. Гвардії старший сержант
повернувся до мирної праці у Христинів�
ському локомотивному депо. Працював ко�
чегаром, помічником машиніста, машині�
стом паровоза, потім – тепловоза. Сорок
років пропрацював на залізниці цей заслу�
жений чоловік.

Після виходу на пенсію Олександр Тито�
вич багато сил віддавав вихованню підрос�
таючого покоління. Був завжди бажаним
гостем у всіх школах Христинівського залі�
зничного вузла.

Світла пам’ять про Олександра Титовича
Лінчука назавжди залишиться у серцях пра�
цівників Одеської залізниці.

О.РЕНДОРЕНКО,
член ради ветеранів

Шевченківського регіону.

Профілактика – чи не єдиний інстру�
мент суттєвого впливу на зниження
рівня травматизму.

Це зрозуміло навіть з простого аналі�
зу причин нещасних випадків на вироб�
ництві, які встановлюються комісіями
з розслідування. Так ось, майже у 75
відсотків випадків основна причина –
організаційна, а  «людський фактор»
досить часто  спричиняє той перебіг
подій, який і призводить до біди.

Профілактикою виробничого травма�
тизму займаються (чи повинні займа�
тися) безпосередньо виробничники,
контролюючі та наглядові органи,
профспілки, суспільні організації і
навіть правоохоронні органи. Зрозумі�
ло, що на регіональному рівні ефек�
тивність такої роботи значно зросте,
якщо проводитись вона буде усіма
учасниками цього процесу скоордино�
вано.

В Котовську це зрозуміли давно та кон�
кретні практичні дії соціальних парт�
нерів повністю підтверджують цю тезу.

27 вересня 2011 року за ініціативи
відділення виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасно�
го випадку на виробництві та професій�
них захворювань в Котовському районі,
підтриманої виробничниками регіону
та керівництвом відділу освіти Котовсь�
кого району, на базі кабінету охорони
праці локомотивного депо Котовськ
Одеської залізниці відбулось засідан�
ня регіонального «круглого столу» за
темою «Основні напрямки взаємодії
соціальних партнерів на шляху проф�
ілактики виробничого травматизму на
рівні регіону».

В роботі форуму взяли участь спеці�
алісти з охорони праці Котовського
залізничного вузла, інженери з охоро�
ни праці провідних підприємств регіо�
ну, спеціаліст районного відділу освіти
Котовської районної державної адміні�
страції та страховий експерт відділен�
ня виконавчої дирекції Фонду соціаль�
ного страхування від нещасного випад�
ку на виробництві та професійних зах�
ворювань в Котовському районі. Вони
розглянули питання про покращення
роботи з пропаганди правил безпеки

«Працюй за правилами завжди!»

Чергове засідання «круглого столу» пройшло в кабінеті охорони
праці локомотивного депо Котовськ.

через організацію та проведення екс�
курсій школярам на підприємствах ре�
гіону, в першу чергу, на підприємствах
залізниці, діяльності Фонду ССНВ та
ПЗ в напрямах профілактики та про
нові можливості, що відкриваються на
регіональному рівні у зв’язку з децент�
ралізацією фінансування профілактич�
них заходів за рахунок бюджету Фонду.
Заплановано у найближчий час прове�
дення регіонального семінару з охоро�
ни праці по тематиці, що враховує важ�
ливі особливості впливу сезонних фак�
торів на роботу підприємств транспор�
ту, енергетики та зв’язку в осінньо�зи�
мовий період.

Учасники переглянули учбовий фільм
«Працюй за правилами завжди!», ство�
рений телекомпанією «КЕТ» на замов�
лення відділення виконавчої дирекції
Фонду ССНВ та ПЗ в Котовському рай�
оні та при активній співпраці з До�
рожнім учбово�методичним центром
охорони праці Одеської залізниці.

Вони також розглянули зразки про�
дукції, яку можливо виготовити на
підприємствах регіону, в тому числі при
фінансовій підтримці Фонду, і яка може
суттєво допомогти інженерам з охоро�
ни праці підприємств в проведенні ро�
боти з профілактики травматизму.

Учасники засідання «круглого столу»
мали можливість вільно обговорювати
питання, не уникаючи «важких» тем. По
всіх проблемах були обговорені шляхи їх
вирішення, що дає надію на подальше
зміцнення партнерських відносин в сфері
профілактики виробничого травматизму.

Сергій КУШНІРОВ.
Фото автора. Борщ – кожному бажаючому.

З привітанням виступає міський
голова В. Решетняк.
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