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СПОРТИВНІ НОВИНИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО

БУДИНКУ ФІЗКУЛЬТУРИ «ЛОКОМОТИВ»

СПАРТАКІАДНІ ЗМАГАННЯ. НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС.
11 квітня естафету робіт�

ничої Спартакіади регіону
продовжили любителі на�
стільного тенісу. 26 спорт�
сменів�залізничників вибо�
рювали нинішню першість.
У першій групі, до якої вхо�
дять найбільші за чисельні�
стю колективи, перемогли
Шевченківські локомотив�
ники (ТЧ–5). В. Медведєв та
М. Козир впевнено перегра�

ли своїх суперників. В особистій зустрічі між ними переміг вете�
ран, 66�річний Медведєв. До сьогодні Володимир Дмитрович
продовжує вражати своєю майстерністю,  фізичним станом, як
своїх суперників, так і глядачів. Впродовж багатьох років він за�
лишається одним з лідерів команди Шевченківського регіону �
багаторазового чемпіона Спартакіадних змагань Одеської за�
лізниці. Друге місце � за тенісистами Шевченківської дистанції
колії, третє місце посіли заводчани ПАТ «НВП СЕМЗ». Вкотре
проігнорували Спартакіадні змагання локомотивники зі
ст. Христинівка.

Серед колективів другої групи перемогли зв’язківці (ШЧ�5) у
складі О. Черніченка та С. Мухачова. Друге місце вибороли енер�
гетики (ЕЧ�2). Третє місце � за представниками дирекції (ДН�2).
У третій групі призові місця розділили між собою члени збірної
команди регіону, які на цих змаганнях захищали спортивну честь
своїх колективів. Перше місце посіла С. Цьома (ПЧ�9), друге  �
працівник Черкаського КРМЗ С. Котлярчук, третє за Г. Грозною
(ст. ім. Тараса Шевченка). Завдячуючи керівництву Дорпрофсо�
жу і ДФСК «Локомотив» команди�призери та кращі гравці зма�
гання отримали з рук організаторів достойні нагороди:  кубки та
пам’ятні медалі. Наприкінці місяця сформована збірна регіону,
яка вирушить на Спартакіадні змагання до Одеси виборювати
головні нагороди Кубка Дорпрофсожу.

Олександр ГОВДЕНКО,
директор ШБФ «Локомотив».

Одесские спортсмены:желез:
нодорожники регулярно улуч:
шают физическую форму, ведут
здоровый образ жизни и сове:
туют всем работникам магист:
рали присоединяться к ним.

Спортивная жизнь  на Одесской ма�
гистрали продолжает активизировать�
ся благодаря большой поддержке ру�
ководства дороги и Дорпрофсожа и
энергичности и энтузиазму руковод�
ства ДФСК «Локомотив». В частности,
на днях были закуплены теннисные
ракетки, а материально�техническая
база клуба постоянно совершенству�
ется.

В минувшую пятницу за звание луч�
ших игроков в настольный теннис сра�
зились  представители всех регионов магистрали.

С напутственным словом к участникам турнира обратился начальник ДФСК «Локомотив» Вик�
тор Петрович Кричун, пожелавший всем приумножать спортивную славу Одесской магистрали,
развивать свое мастерство, воспитывать у себя бойцовский характер и хороших результатов.

Несмотря на соперничество, все участники турнира были настроены очень дружелюбно, под�
бадривая друг друга.

В упорной борьбе победили сильнейшие и в командном зачете первую строчку в турнирной
таблице заняла команда Одесского региона, вторыми стали спортсмены Шевченковского реги�
она, котовчане замкнули призовую тройку.

В личном  зачете у женщин отличились: c лучшим результатом победу праздновала Светлана
Цема (ПМС�129), достойное второе место – у врача�невропатолога санатория�профилактория
«Белая Акация» Виктории Лобойко,

третье – у дежурной по ст. им. Т. Шевченко Галины Грозной.
 Лучшим среди мужчин вновь стал неоднократный победитель Кубков Дорпрофсожа и Спарта�

киад на Одесской железной дороге, также победитель и призер спартакиад Укрзализныци Ана�
толий Мосейчук (ЛВЧД�3, бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транс�
порта), «серебро» и «бронза»  достались соответственно мастеру оборотного локомотивного
депо Херсон Роману Андрющенко и Алексею Баталову (локомотивное депо Котовск).

Победителям были вручены кубки, дипломы, медали, грамоты.
Оксана КРИЖАНОВСКАЯ.

Фото автора.

Залізничний транспорт
належить до джерел
підвищеної небезпеки. І
хоча намітилась тенденція
зниження рівня травму:
вання на виробництві та
об’єктах інфраструктури,
необхідно постійно зай:
матись профілактикою
нещасних випадків щоб
запобігати будь:яких
втрат людських чи мате:
ріальних ресурсів.

Практика довела, що ефек�
тивність профілактичних

заходів як у сфері охорони
праці, так і в питаннях безпеки
життєдіяльності населення (під
час перебування на об’єктах
інфраструктури залізниці)
значно зростає, якщо на регіо�
нальному рівні налагоджена
координація дій адміністрацій
підприємств, профспілок, дер�
жавних органів та громадсь�
кості. Сектор охорони праці ло�
комотивного депо, саме з ура�
хуванням необхідності підви�
щення рівня ефективності
профілактичної роботи, широ�
ко використовує в роботі такі
можливості соціального парт�
нерства.

Традиційно при здійсненні за�
ходів, приурочених Всесвітньо�
му дню охорони праці, ми ак�
тивно взаємодіємо з освітяна�
ми району та міста, регіональ�

ними та галузевими ЗМІ. Відчу�
ваємо значну підтримку проф�
спілкового комітету. Особливо
плідно співпрацюємо з
відділенням виконавчої дирекції
Фонду соціального страхуван�
ня від нещасного випадку на
виробництві та професійних
захворювань у Котовському
районі. В цьому році  спільно з
партнерами планували та
здійснили низку заходів. В кон�
курсі малюнків „Охорона праці
очима дітей” залюбки змага�
лись діти працівників депо. Для
учнів школи села Новоселівка
проведений день відкритих две�
рей, під час якого школярі мали
змогу прослухати уроки основ
безпеки життєдіяльності на
об’єктах інфраструктури залі�
зниці, переглянути відеофільми
та інші методичні матеріали
відповідної тематики, відвідати
виробничі цехи та дільниці депо.
Звичайно, що передував екс�

курсії на виробництво справж�
нісінький (напевне, самий пер�
ший в їхньому житті) вступний
інструктаж з охороні праці!

 Особливий ентузіазм у гостей
викликало відвідування робо�
чих місць, знайомство з осно�
вами технологічних процесів та
безпеки виробництва. Школярі
та їхні наставники перебували
в захваті, не приховували
емоцій. Позитивні настрої зали�
шилися і в організаторів захо�
ду, адже усім зрозуміло, що си�
стема навчання повинна базу�
ватись на усвідомленому став�
ленні  до питань збереження
власного здоров’я і життя та
розпочинатись з раннього ди�
тинства. Тож „Працюємо ра�
зом, щоб зберегти найцінніше!”

Жанна ДІДИК.
Фото из архива отделения

Фонда ССНВ и ПЗ.

Зберегти найцінніше!Зберегти найцінніше!

В лидерах –Одесский регион

Сражаются лучшие.

Участники соревнований.


