
Плине час, змінюється життя, змінюють-
ся свята і ставлення до них. Але свято 8-го
Березня – перше свято весни, свято ЖІНОК,
свято радості і душевного піднесення зали-
шається незмінним.

Мудрі кажуть: «Царство жінки – це царство
ніжності, тонкості й терпіння». Жіноче
свято 8 Березня є символом усього найкращого,

що є у нашому житті: доброти, сердечності,
кохання, радості, тепла... Тож благосло-

венні ті, з ким поруч жінка – мати,
бабуся, кохана, сестра, подруга.

Мила, ніжна, бажана...
У кожному колективі на-
шого об’єднання працюють

жінки, чия праця прино-
сить користь під-

п р и є м с т в у ,
Б а т ь к і в -

щині, а
їхня

чуйність, доброта, чарівна посмішка  робить
повсякденне життя чоловіків заводу більш
радісним та натхненним.

Як і завжди, сьогодні, у складний для держа-
ви час, саме жінки являють собою надійний тил
та уособлюють захисницю, берегиню сімей-
ного вогнища. Щиро дякуємо вам за добросо-
вісну працю і ваші добрі серця!

Що побажати вам сьогодні, у переддень свя-
та, наші дорогі трудівниці? Передусім здоро-
в’я. Нехай щасливими і здоровими ростуть ва-
ші діти, а вдома панує злагода, любов і радість,
завжди буде достаток. Нехай справдяться всі
ваші кращі надії і поряд будуть люди, котрі у
всьому допоможуть, не розчарують.

Нехай скрізь сяють ваші милі посмішки,
зачаровує світ жіноча врода, ваші мудрі очі
випромінюють тепло, а в серцях завжди буде
весна. Любові вам і добра!

Генеральний директор             А.С. Яременко
Голова профкому             М.О. Ронін

ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДНВП «ОБ'ЄДНАННЯ КОМУНАР»
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   ЗАВОДСЬКИЙ  ВІСНИК

Куточок поезії

ВЕСНА
Весна!
Природа просыпается от сна –
Движение кругом и суета,
И возвращаются с полета птицы,
На зиму улетавшие на юг…
Как в сказке, все меняетсявокруг!

Земля прогрета солнечним теплом,
Готовится принять наряд весны,
Деревья почки распускают,
Из почвы пробиваются цветы
И, ностальгией навевая,
Рождаются надежды и мечты

Душа поет и веселится вновь,
А в серце, так измученном тоской,
Как и когда-то, селится любовь…

ЖЕНЩИНА

Милая, нежная, ласковая,

А порою – невыносимая!

Мягкая, добрая, слабая,

А порою и очень сильная!

Как погода, бываешь разная,

Ну а все-таки ты прекрасная!

*****
Все в жизни ей дано было познать –
Любви взаимность и
                       предательство, порой,
Детей своих достойно воспитать,
А радость в жизни ей подарять внуки.

Что в будущем отмеряно судьбой,
Пока ей, явно, непонятно –
Награда за старания и боль
Иль за познанье счастия расплата?

Все, что намечено судьбой,
Принять с открытою душой
И все, досель неисповедимые, пути
С достоинством по жизни
                                ей дано пройти!

И лишь один Господь осведомлен,
Чем будет дальше
                     ее путь вознагражден…

Л. Грициніна,
диспетчер цеху № 12

Вітаємо зі святом 8 Березня!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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ТІЛЬКИ РАЗОМ МИ ВИСТОЇМО!
З 1999 року наше підприємство освоїло розробку та виго-

товлення комплектуючих виробів для залізничної галузі
України та країн ближнього зарубіжжя, а за сприяння ПАТ
«Укрзалізниця» стало одним із основних постачальників про-
дукції для будівництва та капітально-відновлювального ре-
монту пасажирських вагонів і вагонів метрополітену. На
підприємстві було організовано філію – завод «Комунар-Екс-
прес», а невдовзі новий підрозділ – цех № 55, який комунарів-
ці називають цехом залізничного напрямку. А ось нинішній
його начальник О.В. Анохін вважає інакше. «Ми, – говорить
Олександр Васильович, – механоскладальний цех, а не однієї
спрямованості , бо можемо виконувати будь-яку роботу, від,
скажімо, простої лопати – до сучасного інтер’єру для ва-
гону, а якщо цього вимагатиме виробництво, то й для косміч-
ної техніки також виготовимо вироби».

Не будемо наполягати на іншому. Адже, дійсно, у цеху № 55,
який ось уже рік як об’єднався з колективом цеху № 15, пра-
цюють спеціалісти широкого профілю виробництва, тобто
володіють багатьма професіями, їм усі роботи по силі. І на моє
запитання, як колективу працюється після об’єднання, О.В. Ано-
хін відповів так: «Я сприймаю це як хороший досвід роботи.
До колективу цеху № 55 ввійшли фахівці, справжні майстри
своєї справи. А мій заступник, колишній начальник цеху № 15
Володимир Антонович Дячек, дуже досвідчений виробнич-
ник, відповідальний керівник, у якого є чому повчитись».

Яким був минулий рік для колективу 55-го? За словами
його начальника, із позитивного, на фоні незначних проблем,
можна назвати збереження колективу, його кадрового по-
тенціалу у тому ж складі, що й раніше, й О.В. Анохін дякує
адміністрації підприємства за таку підтримку. А ще – намічені
плани і завдання року були виконані успішно, хоч, як гово-
рить Олександр Васильович, готові були й до більшого обся-
гу робіт. У минулому році виконали замовлення для Крюків-
ського вагонобудівного заводу (замки, петлі), для одного із
Гомельських заводів Білорусі (замки), для фірми «Радмір»
(вироби із алюмінію для медтехніки), для приватної фірми
«ДС»(двері), яка, до речі, залишилась дуже задоволеною,
відзначивши, що робота, виконана спеціалістами цеху № 55,
відповідає стопроцентній європейській якості та інш.

Слід зазначити, що в 2019 році трудівникам цеху довелося
освоїти багато нових виробів і працювати за новими євро-
стандартами, за новими вимогами до якості продукції. Це,
наприклад, ящики акумуляторні підвагонні; підніжки відкид-

ні, за новою схемою, для Харківського вагонобудівного заво-
ду; для Київського метрополітену 80 дверей на п’ять вагонів.
Звичайно ж, все нове – складне. Та всі вимоги були витри-
мані, все було виконано якісно.

Якість продукції була забезпечена завдяки професійності
й виробничому досвіду працівників. Одним із кращих висо-
кокваліфікованих спеціалістів не лише цеху № 55, а й усього
підприємства, начальник цеху вважає слюсаря і бригадира
Олександра Івановича Збукера, який працює на «Комунарі»
з 1985 року.

Високий професійний рівень в роботі показує і слюсар,
теж бригадир, Микола Миколайович Борута, який добре
знається на слюсарноскладальних роботах, знає всі тонкощі
виконання всіх слюсарних операцій без винятку.

Серед професіоналів своєї справи начальник цеху називає
й інші імена. Це слюсар і бригадир Худоман Вадим Володи-
мирович, зварник Губанов Сергій Володимирович, токар
Гесаль Андрій Олегович, фрезерувальник Колесник Іван Се-
менович, слюсарі механоскладальних робіт Майструк Во-
лодимир Степанович та Леонов Володимир Анатолійович,
електрогазозварник Кисельов Ігор Володимирович, налад-
чик верстатів і маніпуляторів з ПУ Дьомін Сергій Павлович,
верстатник широкого профілю Безкоровайний Олексій Пав-
лович, зварник на машинах контактного зварювання Хри-
стенко Володимир Миколайович, електрогазозварник Уко-
лов Леонід Миколайович, полірувальник Гесаль Андрій Анд-
рійович, слюсар механоскладальних робіт Дудолат Володи-
мир Михайлович. Їх уже сміливо можна називати ветерана-
ми цеху й заводу. Але добре працюють і трудівники, які не
так давно прийшли до цього цеху, такі, наприклад, як елект-
рогазозварник Лещенко Олег Васильович, слюсар механо-
складальних робіт Лисяк Денис Андрійович, наладчик вер-
статів і маніпуляторів з ПУ Ігнатьєв Дмитро Євгенович.

«Усіх трудівників, хто працює на совість, – говорить
О.В. Анохін, – просто неможливо назвати. Хотілося б, щоб
кожен працівник «Комунара» пишався своїм колективом і
якнайкраще виконував свої функціональні обов’язки, а не
звинувачував чи перекладав відповідальність на когось. У цей
складний час ми вистоїмо за умови, якщо всі будемо працю-
вати добросовісно і підтримувати одне одного. У новому
2020 році бажаю всім нам плідної роботи, великих нових
замовлень, щастя, миру, добра».

Н. Болдирєва

На знімках: на виробничих дільницях цеху № 55
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«І дівчина наша в солдатській шинелі…»
Жінки-солдати… З особливою

вдячністю і повагою згадуємо ми їх –
медсестер і радисток, снайперів і
льотчиць, зенітниць і партизанок, на
чиї тендітні плечі лягли страшні вип-
робування. Тисячі жінок в роки Вели-
кої Вітчизняної війни виявляли муж-
ність і героїзм у боротьбі з ворогом.

І в мирному житті вони знайшли
своє місце. Після воєнного лихоліт-
тя одних з них притягла до себе най-
мирніша, найпритаманніша жінці
робота – виховання дітей,  своїх –
удома, а чужих, як своїх рідних, у
дитбудинках та дитсадках. Інших
покликали до себе цехи
заводів, колгоспні лани,
відбудова зруйнованого
війною.

Я часто розмовляла з
нашими заводчанками-
фронтовичками, перегля-
дала їхні, пожовклі від
часу, юнацькі фото, з
яких дивилися на мене
напрочуд красиві, стрункі
дівчата, у простеньких
довоєнних сукнях,  в сол-
датській формі; чула їхні
хвилюючі історії про
фронтові будні, про те, як
жили на війні, як перебо-
рювали труднощі, як лю-
били життя… У такі часи
мені думалося – мабуть, таки заліз-
ною була їхня юність, дівчат воєнної
пори, коли пережили стільки горя і
зберегли на все життя доброту, тер-
піння, милосердя?!

Непростими шляхами вела фрон-
това доля героїнь цього нарису. Ба-
гато суворих і страшних днів і подій,
про які нелегко було б згадувати і чо-
ловіку-солдату, лишилися за їхніми
жіночими плечима. Вони з гідністю
подолали всі випробування, які при-
несла з собою війна, і змогли вціліти
у тому страшному вирі, що проко-
тився по нашій землі, залишаючи
тільки горе і сльози!

У 1941 році Надії Панасівні Гро-
мовій було лише сімнадцять. Мрія-
ла стати вчителем, вступила до пед-
школи. Не думалось-не гадалось,
що мирне життя буде перекреслене
одним словом – війна. У серпні пішла
на тримісячні курси радисток, а в ли-
стопаді вже була на передньому

краю смертельних боїв. Село Троїць-
ке в районі Донбасу – то було її пер-
ше бойове хрещення: тоді рація по-
страждала від вибуху снаряду, але
врятувала дівчині життя.

Відважною на фронті була Н.П. Гро-
мова! Воювала у складі Брянсько-
го, Південно-Західного, 2-го Білорусь-
кого та 2-го Українського фронтів,
брала участь у боях на Курській ду-
зі, форсувала ріки Десну, Дніпро, За-
хідний Буг, Віслу, Одер, звільняла
Харків та інші населені пункти Украї-
ни й міста братніх країн Польщі й Че-
хословаччини, дійшла до самого

лігва німецького фашизму і залиши-
ла свій підпис на рейхстазі…

На фронті Надія Панасівна Громо-
ва була тяжко поранена, але після
шпиталю знову стала в стрій. Отри-
мала дві медалі «За відвагу», медалі
«За бойові заслуги» та «За перемо-
гу над Німеччиною». Лиш у грудні
1945 року для неї закінчилася війна
і вона повернулася додому, у рідне
село. А в 1951 році, пов’язавши свою
долю з фронтовиком Григорієм Яко-
вичем Громовим, Надія Панасівна з
сім’єю переїхала до Харкова. Обоє
стали працювати на нашому під-
приємстві, виховувати двох синів. І
в мирному житті Надії Панасівні до-
велося пройти через важкі випробу-
вання, але подолати горе (втрату
обох дітей і чоловіка) допоміг, ма-
буть, характер, загартований у боях.

У військовому білеті ветерана
Великої Вітчизняної війни Феодосії
Андріївни Єсиповської стоять такі за-

писи: «Мобілізована Червоноза-
водським РВК м. Харкова 27 червня
1941 року. Евакошпиталь № 1782,
медсестра – 27.07.1941-28.02.
1944 р.»; «Управління медслужби
1-го Українського фронту, медсестра,
28.02.1944-09.05.1945 р.». Такі, зда-
валося б, скупі рядки, а за ними –
важке фронтове життя.

До війни Ф.А. Єсиповська працю-
вала операційною сестрою в одній
із харківських лікарень. Мала чоло-
віка та двох малолітніх дітей. А коли
прийшла страшна біда, разом з усім
народом стала на захист Вітчизни.

Чи думала вона, від-
правляючи дітей у глибо-
кий тил, що не матиме
про них жодної звістки
впродовж всієї війни? Чи
думала вона, йдучи на
фронт, що вже ніколи не
побачить чоловіка, який
загине у жовтні 1941 року,
захищаючи Харків від
ворога?

У складі армії 1-го Ук-
раїнського фронту Фео-
досія  Андріївна  Єсипов-
ська пройшла всю Украї-
ну, звільняючи рідні міста
і села своєї країни від во-
рога. Не одному бійцю
врятували життя її сильні

і водночас ніжні руки. У мирному жит-
ті операційна сестра асистує лікарю,
подає йому хірургічні інструменти під
час операції, накладає джгути, пере-
бинтовує… А на фронті часто бувало
й так, що після запеклих боїв все нес-
ли й несли поранених на операцій-
ний стіл, губився лік часу, не було
можливості, навіть, присісти чи зай-
вий раз зітерти піт з обличчя. Бува-
ло, що хірург засинав, стоячи над по-
раненим… І тоді на його місце става-
ла вона, операційна медсестра, яка
робила, хай не складні, але такі опе-
рації, що допомагали бійцю швидше
стати в стрій. Нерідко ці операції до-
водилося робити в нелегких умо-
вах – у низьких і темних бліндажах, у
сільських хатинах. А ще, згадувала
Феодосія Андріївна, вони, медсест-
рички і няні, щоб хоч якось полегши-
ти біль поранених, давали для них
концерти – співали пісні, читали вір-

(продовження на с.4)

До 75-річчя Великої Перемоги
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ші, танцювали. Хоч часто, дивлячись
на їхні страждання, самим хотілося
плакати.

Медаллю «За перемогу над
Німеччиною» була удостоєна боєць
Ф.А. Єсиповська. Після повернення
з фронту її, комуніста 30-х років, на-
правляють на навчання до юридич-
ної річної школи, а потім на відпові-
дальну роботу – завідувати відділом
пропаганди й агітації. Перші після-
воєнні роки були надзвичайно важки-
ми – навкруги голод, холод, розруха;
убогість і людське горе виглядало з
кожної хати. А ще були, на жаль, і
такі, хто, не витримавши випробуван-
ня війною, грабував, убивав своїх же
людей. І в цей час особливо треба було
згуртовувати людей, вселяти в них
віру в краще, націлювати на відбудо-
ву народного господарства країни…

У 1950 році Ф.А. Єсиповську при-
значають завідуючою дитячим сад-
ком у селищі Велика Данилівка. Па-
м’ятаю, як вона розповідала про
перші роки свого завідування: «Від-
гадай загадку: ні вікон, ні дверей –
повна хата людей. Скажеш, що це
гарбуз? Та ні, це і був наш дитсадок:
облуплена хата, замість скла у вік-
нах – ганчір’я та фанера, обшарпана
покрівля. І всього лише дві кімнат-

ки, які були й за вітальню, і за кух-
ню, і за спальню. А дітей – аж 60!»

Та маючи високі організаторські
здібності, вольовий і життєстверд-
жуючий характер, вона зі своїм не-
величким колективом робила все,
щоб діти не хворіли, отримували ка-
лорійне харчування, навчалися чита-
ти, писати, малювати, співати пісень-
ки під її акомпанемент на піаніно.

Пройшли роки і на місці обшар-
паної колись хатини, завдяки «Кому-
нару» і її, Феодосії Андріївни, напо-
легливості, виріс красень-дитсадок з
просторими і світлими залами, з су-
часними і зручними дитячими меб-
лями, який вона передала новій заві-
дуючій, залишивши тут частину своєї
невтомної душі і люблячого серця.

Життєрадісна, з почуттям гумору,
організатор всіх хороших і важливих
справ, чесна і принципова, Ф.А. Єси-
повська завжди давала корисну по-
раду, допомагала словом і ділом.
Навіть, у свої вісімдесят років вона
ще працювала медсестрою у дитя-
чих яслах нашого підприємства, ви-
конувала безліч громадських дору-
чень, брала активну участь у пар-
тійних зборах, виборах, мітингах та
демонстраціях. А головне – її вихо-
ванці стали гідними людьми, чудо-

вими спеціалістами на нашому ви-
робництві й у інших сферах діяль-
ності, як, до речі, і власні діти, яких
вона знайшла лише після війни –
донька стала художником, син – ліка-
рем, а двоє онуків – інженерами.

На цьому фото, як до речі, й на
багатьох інших світлинах, які дове-
лося мені бачити, вони разом –
Ф.А. Єсиповська (зліва) і Н.П. Гро-
мова. Різними фронтовими дорога-
ми вела їх війна до Перемоги, а под-
ругами колишні фронтовички стали
у мирному житті, на «Комунарі»: ра-
зом працювали в службі побуту на-
шого підприємства, були в одній
партійній, в одній ветеранській орга-
нізаціях, разом бували на різних за-
ходах, що проводились адміністра-
цією заводу, району, міста, разом
відзначали свята.

На війні вони подолали смерть,
сміливо дивлячись їй у вічі. Їх не здо-
лали і післявоєнні труднощі. Можли-
во, тому доля подарувала ветеранам
довге життя: Ф.А. Єсиповська по-
мерла на 91- му році життя в 2001 р.,
Н.П. Громова – на 95-му в 2017 році.

А з нами назавжди залишився
незгасний вогонь їх любові до лю-
дей, до життя…

Н. Протопопова

«І дівчина наша в солдатській шинелі…»

ГОЛОВА  ЦК  ПРОФСПІЛКИ  ПРАЦІВНИКІВ  КОСМІЧНОГО  ТА
ЗАГАЛЬНОГО  МАШИНОБУДУВАННЯ  ВІДВІДАВ  «КОМУНАР»

Голова ЦК профспілки працівників космічного та загаль-
ного машинобудування – голова профкому ДП «Південмаш»
Валерій Валентинович Васильєв у минулому місяці побував
на нашому підприємстві. Він зустрівся з профспілковим
активом та начальниками підрозділів і розповів про вкрай
складну ситуацію, яка склалася сьогодні на державних
підприємствах галузі. В.В. Васильєв відзначив, що замість
рішучого подолання економічної кризи, відродження на-
ціональної промисловості та її підтримки з боку держави,
що дозволило б забезпечити громадян України роботою,
наповнити державний та місцеві бюджети, Кабінет міністрів
за підтримки парламентської більшості у Верховній Раді зо-
середився на проведенні антисоціальних реформ. Федерація
профспілок України, відзначив Валерій Валентинович, стур-
бована таким станом, особливо, запропонованим Урядом
України цілим рядом законопроєктів, які погіршують умови
життя та праці трудящих. «Це, сказав він, стосується, в першу
чергу, проєкту Закону «Про працю» (2708), яким пору-
шуються трудові права працівників, і щодо якого Федерація
профспілок України подала до суду позов на Кабінет міністрів».

Після проведення Всеукраїнського Віче (16 січня) та масо-
вих акцій протесту в усіх регіонах України (30 січня) було
направлено Резолюцію Президенту України, Прем’єр-
міністру та Голові Верховної Ради негайно зупинити проце-
си законодавчої руйнації трудового законодавства та інш.
«Федерація профспілок України, – сказав В.В. Васильєв, –
стоїть на захисті трудових і соціально-економічних прав лю-
дей праці. Ми – за соціальний діалог між Кабміном і проф-
спілками, за роботу над справедливою трудовою реформою
у повній відповідності до Конституції України і всіх між-
народних норм».

Голова ЦК профспілки працівників космічного та загаль-
ного машинобудування ознайомився з виробничими про-
цесами та потужностями «Комунара», відвідав музей, де
знаходяться види продукції, виготовлені на підприємстві, і у
книзі відгуків залишив запис з побажанням колективу нових
творчих злетів і успіхів у праці

М.О. Ронін, голова
профкому ДНВП «Об’єднання Комунар»

(початок на с.3)


