
 
 

Республиканский комитет Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения: 

(220126, г. Минск, пр-т Победителей, 21, 

т/ф 8 017 203 83 37) 

Веб-сайт:  profmed.by 

E-mail: profmed@profmed.by 

 

Часнойть Роберт Александрович – председатель 

8 017 203 83 27 

Граньков Вячеслав Иванович – заместитель председателя 

8 017 203 83 52 

Гродненская областная организация Белорусского профсоюза 

работников здравоохранения: 

(230023, г. Гродно, ул. Советская, 4, т/ф 801522 77 15 94) 

Веб-сайт: grodnoprofzdrav.by 

E-mail: okpzdrav@mail.grodno.by 

 

Гальцева Татьяна Владимировна – председатель 

8 0152 77 15 94 

Парецкая Елена Георгиевна – главный бухгалтер 

8 0152 72 25 46 

Гуща Анна Митрофановна – заведующий отделом социально-

экономической работы  –  8 0152 74 00 74 

Таврель Валентина Станиславовна – правовой инспектор труда 

8 0152 74 00 74 

Заблоцкий Владимир Семенович – главный технический инспектор труда  

8 0152 72 25 46 

Карпейчик Алина Ивановна – заведующий отделом организационно-

производственной работы  –  8 01522 77 01 79 

Воронко Татьяна Михайловна – главный специалист 

8 0152 77 01 79 

Если ты - член профсоюза, то профсоюз в 

законодательном порядке выступает в твою защиту. 



 

Веб-сайт Федерации профсоюзов Беларуси:  fpb.by 

 

 

  
 

Словы М. Клімковіча, У. Карызны 

                                      Музыка Н. Сакалоўскага 

 

Мы, беларусы – мірныя дюдзі, 

Сэрцам адданыя роднай зямлі 

Шчыра сябруем, сілы гартуем 

Мы ў працавітай, вольнай сям’і. 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слайся, народаў братэрскі саюз, 

Наша любімая маці – Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

Разам з братамі мужна вякамі 

Мы баранілі родны парог, 

У бітвах за волю, бітвах за долю 

Свой здабывалі сцяг перамог! 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слайся, народаў братэрскі саюз, 

Наша любімая маці – Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

Дружба народаў – сіла народаў –  

Наш запаветны, сонечны шлях. 

Горда ж узвіся ў ясныя высі 

Сцяг пераможны – радасці сцяг. 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

Слайся, народаў братэрскі саюз, 

Наша любімая маці – Радзіма, 

Вечна жыві і квітней, Беларусь! 

 

 

 

 

 



ГІМН 

ФЕДЭРАЦЫІ ПРАФСАЮЗАЎ БЕЛАРУСІ 

 

Словы і музыка І. Войцік 

 

З’ядналіся мы ў сям’ю прафсаюзаў 

І будзем змагацца за лес беларусаў, 

За светлую веру ў заўтрашні дзень, 

За радасць, за шчасцеі мір для людзей. 

 

Прафсаюзы - дзень за днем цясней рады! 

Мы за шчасце Беларусі назаўжды! 

Прафсаюзы- добра ведае народ: 

Толькі ў працы багацець нам з года ў год. 

 

Няхай ты вучоны, настаўнік, рабочы 

У цесным саюзе быць кожны з нас хоча, 

Каб разам у працы дастатак здабыць, 

У дружбе і згодзе заўседы нам быць 

 

Прафсаюзы - дзень за днем цясней рады! 

Мы за шчасце Беларусі назаўжды! 

Прафсаюзы- добра ведае народ: 

Толькі ў працы багацець нам з года ў год. 

 

Радзіме аддана служыць мы клянемся! 

І з нашага курса па век не саб’емся. 

З народам сваім у  страі прафсаюз 

Ідзе мірным шляхам , каб жыў беларус. 

 

Прафсаюзы - дзень за днем цясней рады! 

Мы за шчасце Беларусі назаўжды! 

Прафсаюзы- добра ведае народ: 

Толькі ў працы багацець нам з года ў год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CИМВОЛИКА ПРОФСОЮЗА 
 

 

Эмблема Белорусского профессионального союза работников 

здравоохранения. 

 
 

 

 

  

 

  

 

  

 

Флаг Белорусского профессионального союза работников здравоохранения. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


