
Справедливість – аж ніяк не красива аб-
стракція, а цілком конкретна річ. Так вважа-
ють у профкомі ПМГУ «КАМЕТ-СТАЛЬ», і 
доводять своє переконання практикою. Ак-
тивісти цієї первинки можуть чимало розпо-
вісти про запеклу боротьбу за відновлення 
порушених прав людей праці у складних, 
іноді, здавалося б, безперспективних ситу-
аціях. Нещодавно до переліку таких сюже-
тів додалася історія завгоспа конвертерного 
цеху, члена ПМГУ Олени Білявської.

Багато років пропрацювавши пліч-о-пліч 
з металургами, сумлінно виконуючи свої 
професійні обов’язки в складних, шкідли-
вих умовах та отримуючи офіційну заро-
бітну плату, Олена Миколаївна і гадки не 
мала про те, що в неї можуть виникнути 
якісь проблеми з виходом на заслужений 
відпочинок. Після досягнення 50-річного ві-
ку, вона, як і годиться, зібрала всі необхідні 
документи та віднесла їх до місцевого від-
ділення Пенсійного фонду України, розра-
ховуючи на оформлення пільгової пенсії. І 
отримала відмову, оскільки підрядна орга-
нізація, до складу якої належало її робоче 
місце, як виявилося, не подала деякі папе-
ри до архіву.

Хіба винен працівник у недбалості сво-
го роботодавця? З точки зору справедли-
вості: авжеж, ні! На жаль, точка зору адво-
катів, до яких зверталася Олена Миколаїв-
на, мала відношення не стільки до пошу-
ку істини, скільки до прагнення отримати 
високий гонорар, тож у допомозі вони їй 
відмовляли. Через це і друге (у 2018 році) 
подання пакету документів О.Білявської 
до Пенсійного фонду завершилося тим са-
мим – відмовою.

Жінка була за крок до розпачу. Але 
раптом згадала: профком ПМГУ «КАМЕТ-
СТАЛЬ» ніколи не кидає своїх, то, може, там 
допоможуть, принаймні порадою? Як вияви-
лось, ідея була слушною. Докладно вивчив-
ши ситуацію, профспілкові фахівці взялися 
за справу: навчили, як створити електрон-
ний цифровий підпис, завести особистий 
кабінет на сайті ПФУ, перевірити наявність 
у базі необхідної інформації, правильність 
оформлення довідок... Та навіть із такою 
міцною підтримкою чергове подання доку-
ментів у серпні 2021 року бажаного резуль-
тату не принесло. Тоді в профкомі виріши-
ли: годі просити, прийшов час вимагати! І в 
грудні 2021 року допомогли працівниці пода-
ти судовий позов до ПФУ.

Справа рухалася повільно – але рухала-
ся, і врешті по ній було винесено рішення: 
визнати відмову у призначенні пенсії Оле-
ні Білявській неправомірною та зобов’язати 
ПФУ розглянути її документи ще раз, із за-
рахуванням пільгового стажу. За підсум-
ками такого розгляду вже у серпні Олена 
Миколаївна має отримати пенсійні виплати 
за весь час з моменту подання заяви. Во-
на зазначає: «Після такого довгого «ходіння 
по муках» я вже мало у що вірила. Але не-
байдуже ставлення хороших, чуйних людей, 
які зустріли мене в профкомі, додало сил, а 
їхні професіоналізм і наполегливість стали 
запорукою вирішення моєї складної пробле-
ми. Дякую нашій профспілковій організації 
ПМГУ, вона – найкраща!»
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