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Н

ародилася 20 липня 1954 р. у с. Степівка Монастирищенського району Черкаської області.Мати,
Любов Павлівна Трохимчук, осиротіла у три роки і двох
своїх доньок виховувала одна. Вона все життя пропрацювала в колгоспі, прищепивши любов до праці й дітям.
У 1971 р. Марія Миколаївна закінчила 10 класів
Копіюватської середньої школи Монастирищенського
району Черкаської області, а в 1974 р. — школумагазин.До 1975 р.працювала продавцем «Гастроному № 2»
у м. Монастирищі. З 1975 до 1979 р. була оператором
Монастирищенської районної інформаційно-обчислювальної станції державної статистики.
У 1979 р. М. М. Галай була призначена на посаду таксувальника Монастирищенського АТП-23667. Ця робота
стала доленосною для Марії Миколаївни, яка присвятила
праці в царині транспорту все подальше трудове життя,
аж до виходу на пенсію у 2010 р. З 1981 до 1985 р. вона
працювала інженером із експлуатації Монастирищенського АТП-23667.
Зробивши остаточний професійний вибір на
користь транспортної галузі, Марія Миколаївна
відчула потребу в розширенні професійних горизонтів і поповненні бази професійних знань. Тому в
1985 р. вона вступила на заочне відділення Київського республіканського автотранспортного технікуму,
який закінчила в 1987 р. Здобувши професійнотехнічну освіту, вступила до Київського автомобільно-дорожнього інституту на факультет економіки і
організації автомобільного транспорту. Й у
технікумі, і в інституті Марія Галай навчалася із великим задоволенням і захопленням. Вона гадає, що
завдяки навчанню в КАДІ не тільки отримала високий рівень професійної підготовки, а й на все життя,
пристрасно, палко й безповоротно закохалася у
свою професію та галузь автомобільного транспорту. Пригадує, що обожнювала розв’язувати задачі із
перевезень, часто допомагала однокурсникам не
тільки з розв’язанням задач, а й із написанням контрольних і курсових робіт. Випускницею КАДІ
М. М. Галай стала в 1993 р.
З 1985 до 2004 р. незмінно працювала в Монастирищенському АТП-17140: на посадах лінійного контролера, контролера-ревізора, старшого диспетчера,
начальника відділу експлуатації. У 2004 р. Марію Га-

лай обрали головою правління ВАТ «Монастирищенське АТП-17140». На цій посаді вона пропрацювала
до виходу на пенсію у 2010 р.
Стаж роботи Марії Миколаївни Галай у галузі
транспорту перевищує 30 років, упродовж 20 із яких
вона обіймала керівні посади в Монастирищенському
АТП-17140, зокрема й посаду голови правління. Вона
була єдиною жінкою-керівником автотранспортного
підприємства на Черкащині.
Очолюючи правління АТП-17140, М. М. Галай
зуміла належним чином зберегти та розвинути галузь у Монастирищенському районі у важкі часи
економічної кризи. З її ініціативи в 1995–2010 рр.
інтенсивно розвивалася інфраструктура транспортної
галузі району. Зокрема була значно розбудована мережа міських, приміських, міжміських і внутрішньообласних маршрутів. Це дало змогу забезпечити населення Монастирищенського району повним спектром
якісних послуг щодо пасажирського перевезення.
У житті та роботі Марія Галай завжди керувалася
золотим правилом: «Стався до людей так, як хочеш, щоб
вони ставилися до тебе». У 2005 р. вона стала переможцем обласного конкурсу «Кращий перевізник–2005» у
межах проведення Всеукраїнського конкурсу «Кращий
перевізник». Того ж року була удостоєна звання «Почесний автотранспортник України», у 2008 р. — «Почесний працівник транспорту України». 21 жовтня 2009 р.
Указом Президента України № 848 їй було присвоєне
почесне звання «Заслужений працівник транспорту
України».
Нині Марія Галай на заслуженому відпочинку й
має можливість займатися вирощуванням троянд, у
які віддавна залюблена, а також присвячувати час другому улюбленому хобі — кулінарії.
Чоловік Марії Миколаївни Віктор Олександрович
Присяжнюк — інженер-механік, випускник факультету автомобілів та автомобільного господарства
Київського автомобільно-дорожнього інституту. Нині
він — приватний підприємець, займається міжміськими перевезеннями. Син, Олександр Галай, також
працює в галузі транспорту водієм міжміських перевезень. Онучка Тетяна — студентка ІІІ курсу факультету міжнародної логістики Краківської академії
ім. А. Ф. Моджевського.

267

