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ЗУСТРІЧ ЗАРАДИ МОЛОДІ ЗА УЧАСТЮ САМОЇ МОЛОДІ

З ТУРБОТОЮ ПРО СПІЛЧАН

Потрібна мотивована та активна команда

У рамках програми підтримки молодих фахівців Южно-Українського енергокомплексу генеральний директор ВП ЮУАЕС Володимир Лісніченко наприкінці
минулого року зустрівся з молодим активом підприємства. Йшлося про перспективи розвитку енергокомплексу, підходи до вирішення житлових проблем
молодих працівників, підвищення дієвості кадрового резерву, формування
активної позиції молоді, а також про соціальні програми.
У заході взяли участь монструвати як позитивні
Сьогодні молодь віком
представники профспілко- результати роботи. Наприк- до 35 років становить майже
вого комітету підприємства, лад, у 2017 році вперше ві- 30% від загальної чисельадміністрації та організації сім працівників Южно-Ук- ності всіх працівників підпримолоді. Півторагодинна зус- раїнського енергокомплексу ємства — 1949 осіб, серед
тріч пройшла в серйозному і стали переможцями конкур- яких 1530 юнаків і 419 — дівв той же час дружньому фор- су професійної майстерності чат. У 2017 році після заматі. Мета діалогу адмініс- ДП НАЕК «Енергоатом» у кінчення вишів на Южнотрації з молодими фахівцями кожній з восьми спеціаль- Український енергокомплекс
— заохочення талановитих ностей. А роботи двох пра- було працевлаштовано 66
людей, створення умов для цівників ЮУАЕС увійшли до молодих фахівців.
їх ефективного розвитку, трійки лідерів ІХ галузевого
Генеральний директор
поширення та культивуван- конкурсу наукових доповідей ВП ЮУАЕС Володимир Лісня в молодіжному середови- серед молодих атомників ніченко зустрічі з молодими
щі корпоративних цінностей України. Вони і ще п’ятеро працівниками за круглим
і цінностей безперервного працівників ВП ЮУАЕС, які столом називає однією з
саморозвитку. Незважаючи зробили значний внесок у форм їх професійного стана невеликий досвід роботи розвиток молодіжного руху новлення. Саме за його ініна підприємстві, молодим підприємства, були нагород- ціативи три роки тому відатомникам уже є що проде- жені грамотами.
булася перша така зустріч.

У адміністрації переконані,
що діалог з активною та
перспективною молоддю
підприємства надалі відображається на ефективній
реалізації планів енергокомплексу, який сьогодні активно розвивається: реконструює систему технічного
водопостачання, продовжує
будівництво третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС,
реалізує заходи з підвищення надійності енергоблоків, а також з продовження їх терміну експлуатації.
Безумовно, для виконання
всіх поставлених завдань
підприємству необхідна мотивована та активна команда, важливою частиною
якої є молоді висококваліфіковані фахівці. Разом з
ними колективу належить
впровадити ще не одну програму перспективного розвитку.
«Адміністрація підприємства завжди сприяє кар’єрному зростанню перспективних фахівців, — підкреслює
голова організації молоді ППО
Южно-Українського енергокомплексу Михайло Костюченко. — Прикладів достатньо. Серед них — молоді
начальники відділу підготовки та проведення ремонтів
Костянтин Щербань і відділу кадрів Владислав Губа, які
по праву заслужили ці призначення».

У рейс на РАЕС
вийшли нові автобуси
Новий рік у транспортному цеху РАЕС розпочався
із приємних подій — реєстрації нових авто, закуплених
наприкінці минулого року. Серед придбаної техніки —
три 100-місних автобуси МАЗ, 20-тонний самоскид
МАЗ, екскаватор VOLVO та мікроавтобус Volkswagen.

За словами начальника
транспортного цеху РАЕС
Сергія Таякіна, вже 5 січня нова техніка вийшла на
лінію, зокрема, три новенькі комфортабельні автобуси МАЗ виїхали зранку
для перевезення персоналу. Автобуси приваблюють
не лише яскравим жовтим
кольором та зовнішнім світловим табло, а й найвищим,
за європейськими вимогами, ступенем екологічності.
Вони оснащені двигунами
Mercedes та автоматичною
коробкою передач американського виробництва.
Загалом автобусний
парк Рівненської АЕС нараховує 64 одиниці та останній
раз поповнювався сімома
автобусами МАЗ у 2008 році.
У будні для перевезення
персоналу РАЕС використовується 42 автобуси та

щоденно 6 автобусів — для
перевезення оперативного
персоналу. Новий самоскид
використовуватиметься для
перевезення об’ємного сипкого вантажу, а мікроавтобус
буде задіяний для перевезення працівників електростанції у відрядження.

ЗАХИСТИМО ТИХ, ХТО ЗАХИЩАЄ НАС!

«МИ — НАРОДНА АРМІЯ, МИ З НАРОДОМ — ЄДИНІ»
Одним із бойових підрозділів, до якого з подарунками завітала волонтерська група Атомпрофспілки
України напередодні Нового 2018 року, були бійці 8-го
батальйону «Аратта» Української добровольчої армії (УДА), які базуються неподалік Маріуполя. Власне,
за Маріупольський напрямок вони і відповідають.
«Фронт Широкіне—Павлопіль — то наша територія, де
знаємо кожну стежину, бо воюємо з 2014 року, — каже
заступник командира батальйону Друг Марадона. З
дозволу командира Друга Червня, який перебував у
короткочасній відпустці, ми мали змогу поспілкуватися з його підлеглими, зокрема з Другом Полтавою,
який виконує обов’язки начальника штабу, з Багірою

та Софією, які хазяйнували на кухні і пригостили нас
смачним обідом — борщем та варениками. І зовсім
несподіваною була зустріч з бійцем «Аратти» відомим
російським актором Анатолієм Пашиніним. Він саме
перебував на базі на ротації.
Що таке Українська добровольча армія і чому вона
була створена, про завдання, які виконує на передовій ось уже 4-й рік — у інтерв’ю з Другом Марадоною.
Додам лише, що для мене ці мужні чоловіки — взірець
справжніх бійців і патріотів України, людей чесних і
самовідданих, які на зрадять ні своїй Батьківщині, ні
своїм друзям, ні ідеалам. І які обов’язково переможуть!

«Ми не спимо на «Кобзарях» і не цілуємо
портрет Степана Бандери зранку й увечері»

Волонтери Атомпрофспілки України на базі 8-го батальйону
Української добровольчої армії (зліва-направо): Павло ПРУДНІКОВ,
Друг МАРАДОНА, Сергій КОВАЛЬ та Друг ПОЛТАВА

— Задачі перед нами
ставить головнокомандувач Української добровольчої армії, наш Провідник
Дмитро Ярош, — розпочав
розмову заступник командира «Аратти» Друг Марадона. — УДА повністю складається з добровольців. Є
серед них і бійці Збройних
Сил України, які «наїлися»
обіцянок про реформи в
армії. Ми не є конкурентами Збройним Силам України, ми також хочемо,

щоб вони були найсильнішими у світі. Якби ми
бачили, що в армії усе гаразд і вона на сто відсотків справляється зі своїми
обов’язками, то із задоволенням поїхали б додому і
кожен би займався своїми
мирними справами. Серед
нас люди різних професій
— лікарі, вчителі, юристи, є
студенти… Вони з усієї України — від Львівщини до
Донбасу.
(Закінчення на 2-й стор.)

Окрім таких необхідних талонів на дизельне пальне, бійці
«Аратти» отримали від волонтерів Атомпрофспілки України продукти харчування, новорічні набори та різноманітні смаколики. До
складу волонтерської групи, яка попрямувала напередодні Нового
року у зону АТО, увійшли працівники апарату ЦК заступник Голови
Атомпрофспілки України Павло ПРУДНІКОВ і завідувач організаційного відділу Сергій ГОЛОТА, чернігівські підприємці Сергій
КОВАЛЬ та Павло ЧАШАГОРОВ і заступник головного редактора
газети «Атомник України» Людмила ГАП’ЮК

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Міненерговугілля України, Мінприроди, Мінохорони здоров’я України тощо http://www.atomprofspilka.info
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«МИ — НАРОДНА АРМІЯ, МИ З НАРОДОМ — ЄДИНІ»

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Ми нормально ставимося до тих, хто залишився у
Правому секторі, підтримуємо тісний зв’язок з колишніми добровольчими батальйонами, після їх легалізації
багато бійців перейшло до
нас. Той, хто готовий захищати свою країну, — наш
побратим і союзник. Добровольча армія немає ніякого
статусу, люди воюють 4-й рік і
не є учасниками бойових дій.
Вони не отримують зарплатні. Тому ми не заперечуємо,
якщо наші бійці переходять
до лав Збройних Сил України, отримавши вишкіл у підрозділах УДА. Розуміємо, що
вони мають сім’ї, які потрібно
годувати. Командири нашими хлопцями задоволені і
чуємо про них лише схвальні
відгуки.
У наших підрозділах більшість вихідців із Західної України. Але воюють, як і у 5-му
батальйоні, який базується на
Дніпропетровщині, і росіяни, і

грузини, були у нас американці, австрійці, чеченці. Ми
відкриті для всіх і нічого не
приховуємо. Можливо, дехто
собі уявляє, що в Українській
добровольчій армії усі сплять
на «Кобзарях» і цілують портрет Степана Бандери зранку і
увечері? Ми цілком нормальні
люди.
«ВОЛЯ НАМ
ЗАРАЗ ДАЄТЬСЯ
ДОРОГОЮ ЦІНОЮ —
КОЛОСАЛЬНИМИ
ВТРАТАМИ, РОЗРУХОЮ»
— Чи взаємодієте зі
Збройними Силами України, чи плануєте бойові операції разом?
— Здебільшого ми узгоджуємо бойові завдання.
Але доводиться і хитрувати,
бо нерідко трапляється витік секретної інформації. Наприклад, операцію зі взяття
восьми ворожих полонених, яка планувалася разом
із ЗСУ, доводилося проводити на день раніше і це
нас врятувало, тому що на
хлопців готувалася засідка і

8-й батальйон від 2014 року втратив 17 бійців. Це біль, який не вщухає.
Загиблих пам’ятають побратими, вони допомагають їхнім сім’ям

Друг ПОЛТАВА показав капличку, облаштовану на базі батальйону

Подяка від школярів
З цими симпатичними дівчатами — Багірою, яка родом з Донеччини, та Софією — із Львівщини, ми познайомилися у їдальні
батальйону. Вони пригостили нас
смачним борщем та розсольником. А ще варениками, привезеними волонтерами. Щоб нагодувати
бойових побратимів, прокидаються о 6-й ранку. Готують із продуктів, які привозять благодійники.
Бідкалися, що м’ясо скінчилося і
борщ довелося готувати на тушонці. Але його із часничком і салом
залюбки їдять бійці. І ми скуштували. Смакота!

вони самі могли б потрапити у полон.
— А що ви робите з
полоненими окрім того, що
«їсте» їх, як стверджують
ворожі ЗМІ?
— Передаємо їх Службі
безпеки України.
— Не обмінюєте на наших хлопців, які потрапляють у полон?
— Дуже прикро про це
казати, але наших хлопців, не
дай Бог їм потрапити у полон,
фактично не міняють.
— Скільки від 2014 року
загиблих у вашому підрозділі?
— 17 двохсотих. І це
найболючіша наша сторінка. У холі, поряд з капличкою, на стіні фотографії усіх
загиблих.
— А їхнім сім’ям є якась
допомога від держави?
— Ми домагаємося цього. А ось для себе нічого не
вимагаємо. Навіть ветеранів
АТО не мають ті, хто пройшов
пекло війни на сході країни.
Ми ще не виграли цю битву.
Допомога потрібна родинам
загиблих і скаліченим хлопцям. У нас руки-ноги цілі, війна продовжується і треба
воювати, а вже після перемоги думати про пільги. Не за
цим ми сюди прийшли. Це
моя особиста думка.
— Як скоро може скінчитися ця війна?
— Активна фаза війни
може скінчитися раптово, як
і почалася. Неактивна триватиме ще довго. Бо це війна спецслужб. Росія ніколи
не змириться з тим, що у
нас є своя точка зору і в
політиці, і в геополітиці. Ми
мусимо бути сильнішими!
Воля країни дається нам
зараз дорогою ціною — колосальними втратами, розрухою. Незалежність свого
часу дісталася занадто легко,
ми виявилися не готовими
до неї. Не розуміли людей на
сході України, які й під час
війни продовжують «міряти»
країну якоюсь ковбасою, зарплатами. А це неправильно.
Завтра, наприклад, прийдуть
французи і дадуть зарплату по дві тисячі євро кожному. То що нам — підняти над
Києвом французький прапор?
«МРІЄМО
ПРО МАЙБУТНЄ
У ВІЛЬНІЙ, СИЛЬНІЙ,
НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ»
— А ким ви були до
війни? Хто за фахом?
— Енергетик за освітою.
— А родом звідки?
— З Львівщини. Друг
Полтава, звісно ж, з Полтавщини. Він закінчує юридичний факультет. Буде свій
юрист у нас. Ми розуміємо,
що після війни стикнемося з
колосальними проблемами,
тому уже зараз думаємо про
те, як пристосувати своїх
хлопців до цивільного життя,
плануємо створити організації, які б забезпечували їх
роботою. Щоб вони мали
змогу пройти реабілітацію.
Щоб допомагати сім’ям загиблих, якими і зараз опікуємося. Ми мріємо про майбутнє у вільній, сильній,
незалежній Україні.
— А як ви оцінюєте
свого супротивника?
— Проти нас тут стоїть
9-й так званий гвардійський
«ДНРівський» полк. Але часті
гості росіяни — ГРУшні снай-

перські групи, мінометники
їхні приїжджають, «здають» на
нас «заліки». Довелося повоювати і з російськими
морськими піхотинцями. І
«Восток» тут був, і «гіві» з
«моторолами». Противника
не можна недооцінювати,
тому що це розслабляє. Деколи чуємо, що проти нас
якесь там бидло воює. Повірте мені, якщо ті «шахтарі»
уже 4-й рік воюють, то це
люди з неабияким бойовим
досвідом. Ті, у яких руки в
крові, удвічі небезпечніші, бо
вони загнані у глухий кут і їм
втрачати нічого. У них немає
дороги назад. Росія їх не
прийме, а що чекає на них в
Україні — відомо. І вони це
розуміють. Навіть ті, котрі
здаються і стверджують, що
лише рили окопи, мають бути
покарані. Бо з тих окопів убивають наших хлопців.
Нам багато чого потрібно
міняти у державі і починати
наводити порядок мусимо з
армії. Під час війни, яку досі
називають АТО, так красти —
великий злочин.
— І це одна із причин,
чому ваша армія тримається відокремлено?
— Так. А ще ми маємо гіркий досвід інших добровольчих формувань, які легалізувалися. Таких, наприклад,
як «Донбас», який був одним
із найбоєздатніших. Його поставили на третю лінію, на
блокпости, змусили перевіряти багажники автомобілів.
Хлопці, які пройшли найзапекліші бої, були обурені, що з
ними так обійшлися. Те саме і
з «Айдаром» відбулося… Ми
бачимо і те, як приїжджає до
бійців високе начальство і не
хоче чути про їхні проблеми.
Ми з солдатами Збройних
Сил України в окопах постійно, допомагаємо одне одному, на війні ми — єдине ціле. І
якщо той же боєць ЗСУ зайві
три годи вночі поспить завдя-

Перший пункт призначення — Маріуполь

Чутки про його загибель не раз з’являлися у соціальних мережах. Їх поширювали і російські ЗМІ. А він
живий і посміхається! З позивним «Дублер» воює за Україну з російськими найманцями з 17 липня 2017 року.
«Як сприйняли ваші друзі цей вчинок?» — запитую. «У мене адекватні друзі. Вони зрозуміли і підтримали».
Чому пішов воювати? «Я завжди був нациком», — відповідає.
Україна — його Батьківщина. Анатолій Пашинін народився у Світловодську Кіровоградської області,
навчався у Запоріжжі. Батьки — військові, брат — також.
«Але ж не візьмуть більше зніматися у російських серіалах», — кажу. — «Так мене зараз швидше спробують взяти на приціл гвинтівки ворожі снайпери»,— посміхається.
У батальйоні про Анатолія — найкращі відгуки, воює нарівні з усіма, дещо запальний, кажуть, але дуже
позитивний і з почуттям гумору, без якого на війні виживати важко.

ки нашим хлопцям — це вже
великий плюс.
Знаєте, дивна річ відбувається. Я вже казав, що родом
із Західної України. Так ось у
нас там, якщо сусід у сусіда
відріже клаптик землі — то це
великий скандал буде, вони з
косами і вилами біжать одне
на одного. А у нас кусок країни відтяли — і це значну
частину люду не хвилює.
Отой вислів про «мою хату з
краю» грає зараз з нами злий
жарт.
— За рахунок чого ви
існуєте?
— За рахунок волонтерів, меценатів, людей, які нас
підтримують, які близькі нам
по духу. Допомагають бізнесмени, які не афішують себе,
бо у них можуть бути проблеми. Ми — народна армія,
ми з народом — єдині. Низький уклін усім тим, завдяки
кому маємо змогу воювати.
Особисто за себе можу сказати — поки йде війна, я буду

тримати зброю в руках. Війна
закінчиться — повернуся до
мирного життя.
Я був на Майдані, у
Львівській сотні. Мені тоді
здавалося, що ми перемогли.
Українці ж такий народ, що
хочуть все і відразу. Щоб
завтра почали жити, як у
Швейцарії. Але шлях цей важкий і довгий. Потихеньку ми
змінюємося. Міцніє Українська армія. Росте нове покоління, яке по-іншому дивиться
на життя. До нас приходять
18–19-річні хлопці, яким на
початку війни було по 14–15
років. Ми до них, як до власних дітей ставимося. Ніколи
не відправимо на передову
не підготовленого бійця. Він
має сам дати ствердну відповідь, а ще його готовність
має підтвердити інструктор.
Ми постійно у тренувальному
процесі.
— Людина, яка прийшла до вас, проходить
певну перевірку?

— Так, у нас є служба
власної безпеки. Але найкраща перевірка — в бою. Та
воювати не всі можуть. Є люди, які приїжджають, побудуть деякий час з нами, потрапляють на передову і не
витримують напруги, повертаються додому. Ми нормально до цього ставимося.
— Наше з вами інтерв’ю буде надруковано
у перших номерах газети
Нового 2018 року. Які ваші
побажання?
— Звісно ж, миру. Але мир
буває різним, його можуть і
нав’язати. Нам потрібно перемогти, відстояти Україну. У
нас немає іншого виходу. І це
буде помста за наших полеглих побратимів, за зруйновану і сплюндровану частину
України. Тільки переможного
миру усім нам бажаю! Ми на
своїй землі і ми не хочемо
жити у рабстві.
Людмила ГАП’ЮК
Фото автора

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!

11 січня 2018 року
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АТОМНІ НОВИНИ
l Частка НАЕК «Енергоатом» у загальній структурі відпуску в оптовий ринок електроенергії (ОРЕ) у 2017 році
збільшилася порівняно з минулим роком до 56,6%, тоді як
частка енергогенеруючих компаній ТЕС знизилася до 28,5%.
Збільшення частки у загальній структурі відпуску також показали ГЕС — до 6,9% і виробники електроенергії за «зеленим тарифом» — до1,5%. У цілому відпуск в ОРЕ у 2017 році зріс на 0,6%
порівняно з 2016 роком — до 142 млрд 220,6 млн кВт-год, у
тому числі відпуск Енергоатома становив 80 млрд 503,3 млн
кВт-год (+5,7%).
l Фінансування будівництва комплексу для зберігання
радіоактивних відходів (РАВ) «Вектор», його експлуатації і
сфери поводження з РАВ у 2018 році збільшено у 8 разів —
до 450,933 млн грн. Це передбачено державним бюджетом

на 2018 рік. Порівняно з держбюджетом-2017, це на 394,4 млн
грн (у 8 разів) більше. Загалом у держбюджеті на 2018 рік закладено 1,96 млрд грн для Державного агентства України з управління зоною відчуження. Зокрема, на підтримку у безпечному
стані енергоблоків ЧАЕС, об’єкта «Укриття» і заходи з підготовки
до зняття з експлуатації ЧАЕС у 2018 році передбачено 1,042
млрд грн (торік — 898 млн грн). 447,116 млн грн буде виділено
на підтримку екологічно безпечного стану у зоні відчуження у
2018 році (торік — 348,016 млн грн).
Комплекс «Вектор» був уведений в експлуатацію у 2006 році
за 17 км від Чорнобильської АЕС з метою дезактивації і подальшого зберігання РАВ, що розосереджувані на території зони
відчуження. На території «Вектора» планується будівництво
сховища для РАВ, які повертатимуться в Україну після перероб-

ки в Росії, сюди передбачається приймати відходи від спецкомбінатів УкрДО «Радон».
l Згідно зі спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету НАЕК «Енергоатом» та на підставі
подань учених рад вищих навчальних закладів, що готують
кадри для атомної енергетики, персональні стипендії за
друге півріччя 2017 року призначено 37 кращим студентам із загальної кількості тих, хто опановує професію за
тристоронніми договорами з ВП АЕС. Ще сім отримають
стипендії за період з 1 вересня по 31 грудня.
Персональні щомісячні стипендії у розмірі 1000 грн кращим
студентам призначено відповідно до «Положення про персональну стипендію ДП НАЕК «Енергоатом». Загальна сума
виплат по Компанії становить 234 тис. грн.

ПАТРІОТИЗМ І ЧУЙНІСТЬ АТОМНИКІВ

ДОБРОМ НАГРІТІ СЕРЦЯ
Южно-Українська АЕС
l Напередодні Нового
року колектив Южно-Українського енергокомплексу здійснив мрії вихованців комунального
закладу «Центр соціальнопсихологічної реабілітації
дітей» (КЗ ЦСПРД) і відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів. У Палаці
культури атомної станції 28
грудня для них було організоване новорічне свято зі
смаколиками та іменними
подарунками, які дітвора
просила у своїх листах до
Діда Мороза. Кошти на їх
придбання колектив енергокомплексу зібрав під час
акції «Здійсни мрію».
— Дідом Морозом бути
приємно, — зізнається заступник голови профспілкового комітету ВП ЮУАЕС
Владислав Момотов. — Особливо для дітей, позбавлених
батьківської опіки, оскільки
багато дорослих ніколи не
відчували навіть однієї сотої
того, що вже пережили вихованці Центру.
Організатори акції та свята для дітей кажуть, що прохання дітей у листах були
скромними. «Їх бажання були
такими щирими, — зазначає
інженер служби надійності, ресурсу та продовження
експлуатації Олена Бистрова.
— Крім матеріальних подарунків, малюки хотіли також
простого сімейного тепла,
обіцяли бути слухняними та
ввічливими. Найбільше вразило, коли один з вихованців
Центру побажав усім людям
сталевого серця та міцних
нервів, а другий просив у Діда
Мороза, щоб у Новий рік до
нього прийшов батько».
Директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Ярослава Мельник
не приховувала сліз радості

за своїх підопічних. Вона вважає, що проведена южноукраїнськими атомниками акція
подарувала дітям чимало радості та найцінніше — віру в
чудеса: «Я дякую всім, хто
брав участь у цій акції. Для
наших вихованців ви зробили
просто нереальне».
Подарунки від Діда Мороза отримали 23 дитини з
КЗ ЦСПРД. Це діти, які опинилися в складних життєвих
обставинах. Всупереч усьому вони зберегли дитячу
безпосередність, щирість,

l Одяг, м’ячі, торти, набори цукерок
і 12 тисяч гривень на придбання м’якого інвентарю для спальних приміщень
отримали в подарунок від колективу
Южно-Української АЕС вихованці Березківської школи-інтернату, що розташована в Кривоозерському районі. На
чолі делегації атомників, які приїхали
до дітей під Новий рік, був генеральний
директор ВП ЮУАЕС Володимир Лісніченко — у минулому колишній випускник цієї школи.
Вихованці інтернату з нетерпінням
чекали на гостей і подарункам зраділи.
Дружба енергетиків з дітьми Березківської
школи зав’язалася нещодавно — шефство
над навчальним закладом колектив енергокомплексу взяв 2016 року. Тепер представники підприємства та дітвора школи
обмінюються поїздками: атомники їдуть з
презентами до підшефних, а діти — з
екскурсією на АЕС.

уміння радіти кожному дню
та любов до навколишнього
світу.
Колектив Южно-Українського енергокомплексу —
в числі активних помічників
Центру. Збирати та передавати його вихованцям гроші,
одяг і взуття для енергетиків
давно стало доброю традицією. Частими гостями дітей
бувають працівники цеху вентиляції та кондиціонування
повітря, служби якості, представники організації молоді
ППО підприємства.

Директор навчального закладу Зінаїда Халімон зазначає, що гостям діти раді завжди. І,
попри те, що в школі серйозних проблем із
забезпеченням немає, подарунки енергетиків
приймають з вдячністю.
«Діти зустрічали нас радісно, — розповідає один з учасників делегації — голова
профкому цеху теплової автоматики та вимірювань ЮУАЕС Євген Підгурський. — Ми привезли 255 солодких подарунків, закуплених
профспілковим комітетом підприємства, чотири великі торти — подарунок вихованцям
від генерального директора, а також зібрані
під час благодійної акції гроші, одяг і спортивний інвентар. Особливо малюкам сподобався
святковий концерт, підготовлений театром
естрадної пісні «Галатея» (діє на базі Палацу
культури атомної станції. — Авт.). А в червні на
прохання адміністрації школи ми подарували
дітям нову фотокамеру «Сanon», за допомогою якої вони створюють фотоісторію навчання та життя в інтернаті».

Рівненська АЕС
l Напередодні новорічно-різдвяних свят кожна
людина сподівається на
диво, а найбільше на нього
очікують дітлахи. Працівники Рівненської атомної
електростанції вкотре взяли на себе роль чарівників, які втілюють дитячі
бажання. Впродовж грудня
з ініціативи прес-центру
Рівненської АЕС на енерговелеті діяла благодійна
акція «Назустріч дитячим
мріям».
Традиційно благодійна
акція проводилась для потреб дітей-сиріт та дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах, Чудельської
школи-інтернату №1. Однак
особливістю нинішнього дійства стало втілення найзаповітніших бажань дітей-сиріт
та дітей СЖО міста Вараш.
Цьогоріч прес-центр Рівненської АЕС, враховуючи
відкритість сердець та чуйність колег-атомників, розширив географію допомоги
та охопив благодійною акцією і дітей міста-супутника РАЕС. Соціальні служби
міста Вараш та директор Чудельської спецшколи-інтернату №1 передали адресовані Діду Морозу листи, в
яких діти ділились своїми
мріями. Певний дисонанс
виник після отримання дитячих листів, адже разом з
проханнями до чарівного Дідуся принести куртку, шапку, рукавички, тепле взуття,
книги, конструктори та інші
буденні для дітлахів речі
були й не зовсім дитячі мрії:
обігріачі, чайники, портативні музичні колонки, мобільні
телефони та планшети. Тож

справжньою новорічною казкою стала позитивна відповідь атомників — вже за 20
днів усі мрії діток були втілені
у життя.
У благодійній акції взяли
участь генеральний директор
РАЕС Павло Павлишин, організація молоді, ППО атомної
станції й окремі працівники
адміністрації та колективу
електростанції. Понад півсотні підрозділів та цехів РАЕС
об’єднались задля здійснення найзаповітніших мрій малечі, створення справжнього
дива напередодні Новорічних
та Різдвяних свят.
Під час проведення акції
«Назустріч дитячим мріям»
було виконано 70 бажань —
28 мрій вихованців Чудельської школи-інтернату та 42
мрії діток міста Вараш. Окрім
того, найнеобхіднішими речами та продуктами було забезпечено п’ять малозабезпечених вараських сімей —
учасниць акції, які зараз
найбільше потребують матеріальної підтримки.

Так, напередодні Нового
року — 29 грудня представники цехів та підрозділів РАЕС
спільно з аніматорами Палацу культури влаштували
казковий новорічний ранок,
де малеча, чиї мрії опинились у руках атомників, змогла вдосталь набавитись із
Дідом Морозом і Снігуронькою та отримати такі довгоочікувані й омріяні подарунки.
«Щиро дякуємо усьому
колективу Рівненської АЕС,
який вже не вперше відгукується на наші прохання. Це
справді вагома підтримка,
яка так необхідна нашим діткам, — відзначає директор
школи-інтернату Надія Мельник. — Сьогодні хочеться вірити в казку і завдяки вам
вона й справді існує. Від
сердець наших маленьких
вихованців хочемо привітати атомників із прийдешніми святами. Миру, тепла,
радості вашим родинам і
нехай у вашому житті також
здійсняться найпрекрасніші
новорічні дива!»

Хмельницька АЕС

l Передноворічні та новорічні свята давно стали символом добра у гомінкому немилосердному світі. В ці дні
кожна добросердечна людина може творити дива і робити
знедолених людей щасливими. Один із передвісників і
символів свят — Святий Миколай. Дітки чекають подарунків і вірять, що добро переможе зло. Щоб сподівання наших
підопічних справдились, члени комісії профкому по роботі
з дітьми і шефській роботі з повною машиною подарунків
вирушили у поїздку по підшефних закладах.
Перша зупинка — Неті- святкові костюми, сукні, взутшинський центр соціальної тя, відеомагнітофон та безліч
реабілітації дітей-інвалідів. 29 необхідних речей. А щоб у
діток закладу отримали ново- школі завжди було тепло —
річні подаруночки від Святого заступник голови профспілкоМиколая, а також дидактичні вого цехового комітету турбінматеріали для занять.
ного цеху Дорошенко Л.І.
Привітавши малечу зі свя- передала директору закладу
том, ми вирушили до Кри- Беренді Г.В. зібрані колективинського будинку-інтернату вом цеху кошти у сумі 3600 грн
для громадян похилого віку. на ремонт котла.
Старенькі люди, обділені здоІ знову наш святковий ексров’ям, у ці дні сподіваються прес вирушив у дорогу. Тепер
на зцілення від хвороб і нега- вже — до двох Острозьких
раздів, тому нам особливо шкіл-інтернатів, де дітки теж
хотілося розрадити їх і зроби- чекали на зустріч з нами. 105
ти приємний сюрприз. Безліч вихованців школи-інтернату
необхідних речей та 33 солод- для дітей з вадами слуху і 111
кі подарунки отримали наші діток школи-інтернату з вапідопічні.
дами розвитку ми порадуваА далі ми попрямували до ли новорічними солодощами.
Берездівської школи-інтерна- Сподіваємось, жодна дитина
ту, де нас особливо чекали не була обділена нашою увавихованці і весь колектив гою в цей святковий і радісний
закладу. Навіть святковий кон- день.
церт підготували. Проникливі
Передаємо щиру подяку
дитячі пісні, віршики та таноч- від наших підшефних всім праки були подарунком вже для цівникам Хмельницької АЕС за
нас — шефів. У закладі сьо- зібрані кошти, подарунки і речі
годні перебуває 41 дитина. побутового призначення. До
Кожній ми вручили новорічний нашої поїздки приєдналась
подарунок. Дітки отримали член профспілкового цехово-

го комітету навчально-тренувального центру Гураль
І.М., яка передала підопічним
речі, зібрані працівниками підрозділу.
Велика вдячність підрозділам, що надали кошти для
придбання святкових подарунків.
Дякуємо також багатьом
працівникам і ветеранам
атомної за надані речі для
підопічних.
Хочемо також щиро подякувати всім працівникам підшефних закладів за їх нелегку
працю і відданість своїй справі. Це справжні чуйні люди.
Низький уклін вам за ваше
добре серце!
А 23 та 24 грудня діти працівників Хмельницької АЕС
мали змогу відвідати святкові
ранки, а також отримати задоволення від новорічної вистави, яку підготував творчий
колектив Будинку культури.
Загалом мали змогу відвідати
святкові ранки та вистави
1200 дітей працівників атомної
станції.
У народі кажуть, що щасливі ті, хто робить подарунки і
хто їх приймає. Адже найвище
щастя — це робити добро. Тож
будьте всі щасливими, шановні колеги!
Ріта ГРИЦАЄНКО,
член комісії профкому по
роботі з дітьми і шефській
роботі Хмельницької АЕС

Профспілка — учасник усіх сфер життя трудового колективу. Відстоювати інтереси трудових колективів — це відстоювати інтереси держави
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Багатий талантами трудовий колектив ЗАЕС
У міському палаці
культури «Сучасник» відбулося підбиття підсумків щорічного оглядуконкурсу цехів Запорізької
АЕС — «Ми так живемо,
працюємо і відпочиваємо» та святковий концерт з кращих творчих
номерів художньої самодіяльності учасників
конкурсу. У 2017 році в
огляді-конкурсі взяли
участь 34 підрозділи
атомної станції.
Виступаючи з вітальними словами, представники
адміністрації та профспілкового комітету атомної станції
відзначили, що всі учасники
конкурсу талановиті і вміють
не тільки добре працювати,
а й відпочивати.
Серед цехів з чисельним складом менше 500 осіб
1-ше місце посіла служба
головного метролога, на другому — цех дезактивації, на
третьому — загін відомчої
воєнізованої охорони. Се-

ред цехів з чисельним складом більше 500 осіб переможцем визнано електричний цех, друге і третє зайняв
цех теплової автоматики і
вимірювань та управління
будівництва.
За традицією також відбулося нагородження переможців у конкурсі в таких номінаціях: «Кращий за
професією молодий працівник», «Кращий за про-

фесією висококваліфікований працівник», «Кращий
наставник». У конкурсі
професійної майстерності
змагалися працівники 63-х
спеціальностей з 20 підрозділів.
На святковому концерті були нагороджені переможці у конкурсах: доповідей, на краще утримання
виробничих приміщень,
ландшафтного дизайну, тех-

нічних засобів — наочних
посібників, плаката з культури безпеки.
Конкурс «Ми так живемо, працюємо і відпочиваємо» проводиться на Запорізькій АЕС з 1998 року. Його
головна мета — розвиток ініціативи і творчих здібностей
працівників підприємства.
2018 рік стане ювілейним —
огляду-конкурсу виповниться 20 років.

КАЛЕЙДОСКОП СПОРТИВНИХ НОВИН
ККСС «ОЛІМП» ВП ЮУАЕС

Футзал
В игровом зале спорткомплекса ККСС «Олимп» состоялся Всеукраинский турнир по футзалу на призы профкома
ГП НАЭК «Энергоатом», посвященный празднованию Дня
энергетика. Участие в турнире приняли 8 команд юношей
2004–2005 г.р., представляющих Одесскую и Николаевскую
области.
Уверенно выиграв 4 матча, победителем турнира
стала команда южноукраинских футболистов, представляющих ККСС «Олимп». Второе место заняли спортсмены ДЮСШ пгт Братское, на третьем месте — команда
ДЮСШ г. Первомайск.
Администрация ККСС «Олимп» выражает огромную благодарность профсоюзной организации ГП НАЭК «Энергоатом» за оказанную финансовую поддержку в организации
соревнований и лично председателю ППО ГП НАЭК
«Энергоатом» Лычу Алексею Васильевичу за понимание
важной роли физической культуры и спорта в воспитании
молодого поколения — будущего нашей страны и атомной
энергетики.

ІНФОРМУЄ ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

УкрДО «Радон»: фінансова підтримка ЄС
Українські спеціалізовані підприємства по поводженню з РАВ отримали від ЄС обладнання на суму понад
2,5 млн євро. Наприкінці грудня на території Київського
спецкомбінату генеральні директори українських підприємств, які входять до Державної корпорації «УкрДО
«Радон» і відповідають за процеси поводження з радіоактивними відходами, отримали комплекти сучасного
обладнання для аварійного реагування на підприємствах, а також реабілітації місць зберігання РАВ.
У рамках міжнародної
«Сьогодні Україна протехнічної допомоги, що ви- довжує вдосконалювати інфконувалася за фінансової раструктуру поводження з
підтримки Європейського радіоактивними відходами
Союзу, українській стороні для підвищення радіаційної
було передано 82 одини- безпеки та виходу на якісно
ці техніки на суму понад новий рівень. Отримане су2500 000 євро. Зокрема, під- часне обладнання допомоприємства отримали транс- же реагуванню на можлипортні засоби для пере- ві аварійні ситуації, а також
везення членів аварійної забезпечить реабілітацію
бригади, обладнання для пунктів зберігання відходів
польових вимірювань, засо- дезактивації, які утворилися
би індивідуального захисту, внаслідок аварії на Чорнообладнання зв’язку і кон- бильській АЕС і знаходяться
тейнери для зберігання. Ви- у межах і поза межами зони
конавцем проекту була ли- відчуження», — зазначив Готовська компанія LOKMIS.
лова Державного агентства
ПОДЯЧНІСТЬ ЗАВОДЧАНАМ

На фото: победители в турнире — команда «Олимп» г. Южноукраинск с
тренером-преподавателем Яроховичем Сергеем Павловичем (первый
слева)

Плавание

України з управління зоною
відчуження Віталій Петрук.
Крім цього, Надзвичайний і Повноважний Посол
Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс поінформував, що в рамках
виконання проекту частина
техніки була виготовлена в

Україні, а також висловив сподівання, що успішна співпраця між Україною
і Литвою триватиме. Наприклад, обмін досвідом та
напрацюванням у питанні
зняття та виведення з експлуатації атомних електростанцій.

ВИХОВАНЦІ КДЮСШ ППО ХАЕС

Юні фехтувальники з Нетішина — серед найкращих

З подарунками — до дітей
Напередодні Нового року на шкільну
новорічну казку в НВК «Дивосвіт» завітали шефи — працівники гідрометалургійного заводу: головний інженер Олександр Чумаков та голова первинної
профспілкової організації заводу Олександр Руденко. Прийшли, як ведеться, з
подарунками, щоб привітати учнів з
Новим 2018 роком. Дякуємо шефам за
привітання, солодощі для дітей пільгових категорій та за футбольні м’ячі для
спортивної зали закладу.
Дорогі наші шефи, працівники ГМЗ,
ваша підтримка — свідчення небайдужого ставлення до дітей, освіти і майбутнього України. Користуючись нагодою хочемо привітати вас із Різдвом
Христовим.
Хай щастя завжди супроводить вас,
Людська повага й шана не минають,
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчає!
Педагогічний та учнівський
колективи НВК «Дивосвіт»

Уже стало традицією напередодні Дня Святого Миколая підбивати
підсумки збіглого року серед учасників Дитячої ліги з фехтування на
шаблях. У турнірі найсильніших, де
брали участь шістнадцять найкращих юних шаблістів, визначали не
лише призерів турніру, а й трійку
лідерів за підсумками сезону.
Вихованці нетішинської дитячоюнацької спортивної школи, якою опікується профспілковий комітет ВП
ХАЕС, як зазвичай, показали гарні
результати турніру та достойно підсумували сезон.
Зокрема, серед наймолодших перше місце в турнірі посів Дмитро За-

гребельний, який за підсумками минулого року став другим. Серед дівчат
у віковій категорії 2004–2005 років
народження стабільні результати демонструвала і Софія Коваленко, яка
завоювала «бронзу» турніру та посіла
другу сходинку у цьогорічному рейтингу фехтувальників. Достойні результати протягом 2017 року показав і
Дмитро Колобаєв, який, на жаль, поступився у боротьбі за трійку найсильніших, посівши четверте місце у змаганні та за підсумками року.
Тренують юних спортсменів Ольга
Штурбабіна та Віталій Цисарук, які задоволені результатами підопічних та чекають нових здобутків і перемог.

На мажорной ноте провожали 2017 год своими
выступлениями юные спортсмены отделения плавания
ККСС «Олимп» ОП ЮУАЭС под руководством тренеровпреподавателей Суворкиной Л.М., Дзеркаль А.Л.,
Коломийчук Т.Н., Дозорцевой А.В.
В период с 13 по 23 декабря 2017 года наши ребята приняли участие в межрегиональном турнире по плаванию
«Украина-Центр», который состоялся в г. Кропивницкий
Кировоградской области. Команда в составе 30 спортсменов привезла домой 62 медали, завоеванные на разных дистанциях: 1 место — 28 медалей, 2 место — 20 медалей, 3
место — 14 медалей; в открытом первенстве города
Энергодара по плаванию, посвященном Дню энергетика;
спортсмен отделения плавания Ковалев Александр принял
участие в открытом Кубке города Днепра по плаванию и
занял 1 место на дистанции 50 м брассом, а на дистанции
100 м брассом он был вторым; в плавательном бассейне
спорткомплекса «Олимп» был проведен открытый чемпионат ОРДиЮС по плаванию, в котором приняли участие 120
юных спортсменов, тренирующихся в спорткомплексе
«Олимп» и в ДЮСШ г. Южноукраинск. Целью данного мероприятия было не только определение победителей и призеров, но и подведение итогов уходящего 2017 года.
Примечателен то факт, что все участники соревнований
были награждены сладкими призами.

Греко-римская борьба

16 декабря в г. Николаев проходил открытый областной
турнир по греко-римской борьбе «Храбрые сердца», посвященный памяти П. Барашковского.
Команда юных спортсменов спорткомплекса «Олимп»
завоевала 4 медали на данных соревнованиях. Серебряными призерами турнира стали Величко Владислав (в.к. до 28
кг) и Богдан Евгений (в.к. до 35 кг). Медали за третье место
завоевали Райкин Кирилл (в.к. до 21 кг) и Переута Егор (в.к.
до 57 кг).
Поздравляем ребят и их тренеров-преподавателей
Карая Бутхузи Эмириевича и Чебанова Дениса Сергеевича.
Екатерина СПАНЧАК

Відсутність інформації про зроблену профспілковою організацією справу — це відсутність самої справи!
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