№7(1002) 20 лютого 2020 року
Заснована 1 грудня 2000 року

ІЗ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ

ЗА СПРАВЕДЛИВУ ТРУДОВУ РЕФОРМУ!

Профспілкова армія має мобілізуватися
Конференція «Про роль
профспілок у захисті людини праці. Дотримання прав і
гарантій діяльності профспілок у сучасних умовах»,
що відбулася 14 лютого у
Києві, порушила проблеми,
які на сьогодні є найбільш
актуальними для профспілок та всього українського
суспільства.
У ній взяли участь народні
депутати України, науковці,
провідні експерти, профактивісти, голови первинок, лідери членських організацій Федерації профспілок України та

Відбудеться VI Пленум ЦК профспілки
13 лютого в офісі Атомпрофспілки України відбулося перше у цьому році засідання Президії Центрального комітету з головним пунктом порядку денного — про скликання VI Пленуму ЦК профспілки у м. Київ з 25 по 27 березня 2020 року. Пленарне
засідання буде присвячено низці актуальних соціальних і виробничих проблемних
питань, які накопичилися і не втрачають своєї гостроти, як на підприємствах атомноенергетичної галузі, так і пов’язаних з владними ініціативами про зміни законодавства про працю і профспілки, необхідністю активізувати соціальний діалог з органами державної виконавчої влади.
який, наголошували профспілковці, корінним чином
ревізує законодавство, що
регулює діяльність, права і
гарантії профспілок, гарантує дотримання права на
свободу такого громадського об’єднання, як профспілки, а також захищає профспілки і їхніх демократично
обраних лідерів від дискредитації та залякувань. Стосовно зазначених проблем
було домовлено, що профЗ усіх винесених на об- партії «Слуга народу», їй спілка офіційно надішле поговорення 9 питань на засі- особисто потрібна дифе- статейні пропозиції і критичданні прийнято відповідні ренційована думка профспі- ні зауваження щодо цього
рішення.
лок про ті законопроекти, проекту закону у соціальний
У форматі засідання що нині на вустах, і які вона парламентський комітет і
Президії ЦК відбулася робо- готова обговорювати. Зва- вони обов’язково будуть
ча зустріч з головою Ко- жаючи на те, що сьогодні розглянуті.
На завершення Голова
мітету Верховної Ради Ук- робочою групою і підгрураїни з питань соціальної пою, створеними при ко- Атомпрофспілки України Ваполітики та прав ветера- мітеті, законопроект про лерій Матов подякував усім
нів Галиною Третьяковою, в працю №2708, так би мови- учасникам зустрічі за інтенякій взяли участь працівники ти, перебуває у пошуку рів- сивний діалог як цивілізовиконавчого апарату проф- новаги інтересів найманих ваний ключовий принцип
спілки. Як зазначила на по- працівників та роботодав- партнерських відносин і вичатку одногодинної розмо- ців, жваву дискусію викли- словив упевненість, що він
ви народна депутатка від кав законопроект №2681, буде постійним.

інші. Атомпрофспілку України на Конференції представляли заступник її Голови Павло Прудніков, голова ППО
Чорнобильської АЕС Максим
Орлов, заступник голови ППО
Запорізької АЕС Іван Здравчев, голова Енергодарської
об’єднаної організації профспілки Віктор Поліхранов,
представники Організації молоді Атомпрофспілки Павло
Олещук та Гінтарія Падун.
Учасники були одностайними у думці, що в умовах
глибинних соціально-економічних трансформацій, що
переживає наразі Україна,
профспілки є тією силою, яка
здатна захистити людей праці
та соціально вразливі верстви
населення.
У ході конструктивної дискусії йшов пошук відповідей на
виклики, які стоять сьогодні
перед українським суспіль-

ством і профспілками: як повернути українцям віру у майбутнє нашої держави, зупинити трудову міграцію, забезпечити гідний рівень життя і
заробітків для найманих працівників? Ці та багато інших
проблем, які не терплять відкладення, на переконання
учасників Конференції, спроможні вирішити саме профспілки, оскільки вони є тим
соціальним інститутом, який
не втратив довіру громадян і
здатний мобілізувати суспільство, спираючись на молодь і
досвід старшого покоління.
Справжню боєздатність
продемонструвала ФПУ у ході
проведення всеукраїнської
акції «Хвиля гніву» проти урядового законопроекту про
працю і антинародного законопроекту про профспілки.
Присутнє на Конференції науково-експертне середовище

підтвердило недолугість цих
законопроектів.
— На сьогодні ми маємо
результат нашої боротьби, —
сказав Голова ФПУ, Голова
СПО об’єднань профспілок
Григорій Осовий. — Нам вдалося призупинити процес
прийняття закону про працю у
«турборежимі» і повернути
роботу над ним у тристоронній
формат: за участю профспілок, урядовців і роботодавців.
Це відбулося завдяки нашій
консолідації, — наголосив
профспілковий лідер.
Тому, як зазначили учасники Конференції, «свою армію потрібно мобілізовувати
на дії та демонструвати силу».
Один з таких методів, що є в
арсеналі наймасовішої громадської організації країни,
це страйк. Але це є найбільш
радикальним методом дій,
проте у цивілізованому сві-ті
існує такий інструмент розв’язання назрілих проблем та
попередження будь-яких конфліктів як соціальний діалог.
Учасники Конференції у
прийнятих Рекомендаціях
звернулися до Президента
України, Прем’єр-міністра із
закликом відновити соціальний діалог та враховувати
позиції профспілок і роботодавців у процесі трансформації трудового законодавства.
Профспілки — за справедливу трудову реформу!
Олексій КОРЕЦЬКИЙ

ЗАХИСТИМО ТИХ, ХТО ЗАХИЩАЄ НАС!

Подарунки, які рятують життя
українським військовим — від волонтерів-атомників
Волонтери Южно-Української АЕС передали у підрозділи Збройних Сил України 16 квадрокоптерів для розвідки та контролю. А для військових 79-ї окремої десантноштурмової бригади відремонтували та передали двигун і
коробку передач до а/м ГАЗ-66.
11 лютого біля майстерень автотранспортного господарства (АТГ) Южно-Української АЕС було гамірно. До транспорт-

ників приїхали гості — розвідники 17-ї окремої танкової
Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка і військові
легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з
Миколаєва. Волонтери-атомники передали криворізьким
розвідникам два квадрокоптери, а десантникам — відремонтовані двигун і коробку передач до а/м ГАЗ-66.
Начальник розвідки 17-ї окремої танкової Криворізької
бригади ім. Костянтина Пестушка з позивним «Їжак» каже, що
застосування квадрокоптерів часто рятує життя військових:
«Ця техніка виконує завдання, які часом бувають смертельно
небезпечними для людини. Це — виявлення диверсійних
груп, мінних полів, попередження нападів. Коли щось трапляється з цим приладом, то це у нас рахується, як врятоване
людське життя. З допомогою квадрокоптера можна не лише
побачити, а й зняти мінні загородження, знешкодити вибуховий пристрій. Військових зараз усім необхідним забезпечує
держава, а от таких специфічних речей, як безпілотні літальні
апарати, на жаль, поки що нам не дають. Ми безмежно вдячні
южно-українським волонтерам за такі безцінні подарунки».
14 квадрокоптерів волонтери-атомники вручили
7 лютого в районі села Піски Донецької області у зоні
проведення ООС. 14 підрозділів Збройних Сил України
отримали по одному літальному апарату. По ще два розвідники 17-ї окремої танкової Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка приїхали особисто на Южно-Українську
АЕС.
Четверо працівників Южно-Української АЕС — заступник
директора АТГ з підготовки виробництва Василь Бурлака,
водії АТГ Сергій Бурлаков і Юрій Чернишев, коагулянтник цеху
водо-каналізаційного господарства і теплових мереж Сергій
Соломон з 6 по 9 лютого відвідували зону проведення операції
об’єднаних сил.

Южноукраїнські волонтери вже мають досвід щодо придбання безпілотних літальних апаратів. У травні минулого року
вони вперше стикнулися з цією темою — відгукнулись на
інформацію із зони ООС про потребу військових у засобах
спостереження, оголосили збір коштів, закупили і відвезли на
передову 19 квадрокоптерів. Нині діяли за тією ж схемою:
волонтери весь час тримали зв’язок з військовими для консультацій, аби серед асортименту літальних безпілотних апаратів, які є на українському ринку, обрати найбільш надійні.
Окрім того, квадрокоптери, які вони придбали, укомплектовані запасними частинами: елементами живлення, підвісками і
відеокамерами.
На придбання 16 квадрокоптерів пішло 280 тис. грн.
Благодійні внески робили працівники АТГ Южно-Української
АЕС, просто небайдужі люди, а також фермери з сусіднього
села Семенівки і навіть деякі організації.
(Закінчення на 3-й стор.)

У сфері впливу Атомпрофспілки перебувають підприємства Мінекоенерго України, Мінохорони здоров’я України тощо
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ЗВІТУЮТЬ ТРУДОВІ КОЛЕКТИВИ

Прислухатися до представників цехкомів Акценти — на питаннях
Щорічно, напередодні звітної
конференції трудового колективу
Рівненської АЕС з виконання колективного договору за рік, що
минув, та звітної профспілкової
конференції ППО ВП РАЕС, збори
проводяться в усіх трудових колективах підприємства.
Звітують перед колективами
керівники структурних підрозділів
(про виконання колдоговору) та
голови цехових комітетів (про роботу за профспілковим напрямом).
Упродовж останніх двох тижнів такі
звіти заслухали у 60 трудових колективах — саме стільки цехових комітетів налічується станом на 1 січня
2020 року у структурі первинної
профспілкової організації Рівненської АЕС. Загальна чисельність працюючих членів Атомпрофспілки
ППО РАЕС — 7482 особи, що становить 96,2% від кількості всіх працівників станції.
6 лютого про річну роботу
цехкому та стан виконання колдоговору відповідні звіти заслухав
персонал цеху підготовки виробництва енергоремонтного підрозділу (ЦПВ ЕРП) РАЕС. Присутніми
на зборах були 56 делегатів, до
складу президії увійшли начальник
ЦПВ Юрій Андрєєв, голова цехового комітету Михайло Демчук та
секретар зборів Олена Шепетько.
За результатами голосування колективний договір визнано вико-

виконання колдоговору

наним, а роботу цехового комітету
— задовільною. Під час засідання
було обрано делегатів на конференцію трудового колективу, звітну
профспілкову та конференцію організації молоді.
Голова цехового комітету ЦПВ
Михайло Демчук, який третій рік
поспіль обіймає цю посаду, сказав,
що сповна зрозумів, наскільки важливою є робота профспілки у контексті трудової діяльності підприємства, коли сам очолив цехком:
«Люди звертаються з найрізноманітніших питань: допомогти вирішити проблемні моменти з охорони праці чи трудової дисципліни,
посприяти у наданні матеріальної
допомоги, організувати відпочинок, оздоровитись тощо. У міру
своїх повноважень, профспілка вирішує ці питання, не залишаючи
без уваги жодного звернення працівників. Профком РАЕС завжди

ЗА СПРАВЕДЛИВУ ТРУДОВУ РЕФОРМУ!

прислуховується до представників
цехкомів, а ми, у свою чергу,
обов’язково беремо до уваги всі
їхні поради стосовно проблем, які
виникають у трудовому колективі.
Наша співпраця має двосторонній
характер: ми постійно обмінюємося інформацією, досвідом…
Загалом звітну кампанію цехових комітетів за 2019 рік заступник голови ППО РАЕС Тетяна
Васильєва оцінює добре: «Все
пройшло організовано, на належному рівні. Підрозділи підготувалися
до звітного періоду і вчасно надали
необхідну інформацію. Станом на
сьогодні можемо говорити про те,
що колективний договір ВП РАЕС за
2019 рік є виконаним, а робота цехкомів первинної профспілкової організації Рівненської АЕС визнана
задовільною».
Олена РОМАНІК
Фото автора

У підрозділах Хмельницької АЕС
проходять профспілкові збори та
збори трудових колективів, що
стануть основою для проведення
конференції трудового колективу
станції та профспілкової. Вони заплановані цьогоріч на 27 лютого.
У колективах активно обговорюється проект порядку денного конференцій. Він попередньо був ухвалений спільним рішенням адміністрації та
профспілкового комітету ВП ХАЕС і
наразі включає в себе низку важливих
питань. Серед них, насамперед, звіт
керівництва станції про виконання
показників діяльності Хмельницької
АЕС за 2019 рік, відповідно до договірних зобов’язань, передбачених Колективним договором Енергокомпанії,
розгляд та затвердження довідки про
його виконання. Виробнича діяльність
підрозділів і станції в цілому, підвищення безпеки та охорони праці, трудова дисципліна, заробітна плата та
соціальний розвиток підприємства в
орбіті зборів.
Зокрема, працівники реакторного
цеху значну увагу приділили поняттю
культури безпеки, обговоренню шляхів
прищеплення корпоративної культури,
питанням підготовки кваліфікованого
персоналу. Працівники ВРГіЗМІ відзначили значну роботу з проведення
слухань щодо продовження терміну

роботи першого енергоблока, можливості добудови блоків №3 та №4, спрямовували свої зусилля на питання
покращення комунікативних стосунків
з керівниками і рядовими членами підрозділів.
У підрозділах обговорюються питання комплексних заходів на поточний рік щодо нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення істотного рівня
охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій. Акцентується увага на питаннях виконання
Колективного договору ДП НАЕК
«Енергоатом» за попередній рік, правилах виконання трудового розпорядку на енергопідприємстві тощо.
Під час розгляду профспілкових
питань у полі зору затвердження та
схвалення кошторису планових витрат
коштів профкому за 2019-й та на
поточний рік. На цехових зібраннях
працівники визначаються із вибором
кандидатів для участі в обох конференціях. Для підрозділів квота розраховується у співвідношенні 1 делегат на 25
осіб. Частина представників адміністрації та профспілкового комітету обираються поза встановленим лімітом. Після конференцій делегати від
атомної станції візьмуть участь у
конференціях, які проводитиме НАЕК
«Енергоатом».

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНЕ ХАРЧУВАННЯ АТОМНИКІВ

Урядовий законопроєкт
про працю суттєво доопрацюють
Робоча група Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
вирішила розпочати роботу над новим законопроєктом
про працю.
У завершальному засіданні робочої групи парламентського Комітету з обговорення законопроєктів про працю, що
відбувся 13 лютого, взяли участь представники профспілок
та організацій роботодавців, народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, представники Уповноваженого з прав людини, Міжнародної організації
праці, наукових установ, громадських організацій та бізнесу.
Жвава дискусія довкола законопроєктів, а саме: Трудовий кодекс України №2410; Кодекс України про працю
№2410-1; проекти законів про працю №2708, №2708-1,
№2708-2, показала, що профспілкова сторона та науковці
акцентують увагу на необхідності напрацювання кодифікованого акта. У свою чергу представники сторони роботодавців, Уряду, міжнародних бізнес-асоціацій та організацій
правників схиляються до розширення положень проєкту
закону про працю №2708.
Голова Комітету Галина Третьякова усім висловила подяку за активну участь у робочих групах, що надало поштовх
Комітету винести на своє засідання питання про створення
робочої підгрупи з ґрунтовного опрацювання названих
законопроєктів та напрацювання нового доопрацьованого законопроєкту про працю.
Таку групу буде створено на тристоронній основі — за
участю сторін соціального партнерства.

АТОМНІ НОВИНИ

•Інженер цеху теплової автоматики та вимірювань
Запорізької АЕС Євген Калініченко здобув перемогу у
Міжнародних змаганнях МАГАТЕ на написання найкращого есе на тему фізичної ядерної безпеки. Його творча
робота має назву «Поява технологічних загроз, а також
можливостей в галузі фізичної ядерної безпеки в цифровому столітті».
«Моя тема висвітлює потенційні загрози для фізичної ядерної безпеки від кібератак і безпілотних літальних апаратів. У
своєму есе я розглядав варіанти протидії таким загрозам, а
також можливості технологій штучного інтелекту та безпілотних
систем для зміцнення фізичної безпеки ядерних установок і
матеріалів», — розповів Євген Калініченко.
Він також зауважив, що його роботою зацікавилися в
МАГАТЕ, вона буде включена в протокол конференції ICONS
2020 і підсумкові результати конференції будуть використані при
розробці плану МАГАТЕ з ядерної безпеки на 2022–2025 роки.
Вручення сертифікатів переможцям відбулося у рамках конференції МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки: «Фізична ядерна
безпека: підтримка та активізація зусиль» ICONS 2020, що відбулася у Відні (Австрія).
Мета конференції полягає у зміцненні глобального режиму з
фізичної ядерної безпеки, а також міжнародного співробітництва за цим напрямом. Така конференція відбувається раз на чотири роки та є важливим заходом у сфері фізичної ядерної безпеки
на майданчику Міжнародного агентства з атомної енергії.

Діджиталізація харчування на ЮУАЕС
З 1 березня на ЮУАЕС запрацює
система електронних талонів лікувально-профілактичного харчування.
Кожен працівник, чия робота пов’язана зі шкідливими факторами впливу і
хто згідно з атестацією робочого місця
має право на спеціальний раціон,
отримає електронну картку. На неї
будуть нараховуватись кошти для харчування та отримання молока і молока
з пектином.
Картки вже виготовлені. Цю процедуру взяла на себе служба фізичного
захисту. Картки надійдуть у підрозділи і
будуть вручені працівникам під підпис. У
подальшому електронний талон на харчування видаватиметься разом з основною перепусткою під час працевлаштування, звісно, якщо право на отримання ЛПХ передбачено умовами праці.
Про порядок надання лікувально-профілактичного харчування з використанням електронної системи профспілкових
лідерів підприємства поінформували на
розширеному засіданні профактиву
ЮУАЕС.
— Кардинальних змін щодо порядку
забезпечення працівників АЕС лікувально-профілактичним харчуванням не буде.
Ми просто замінимо паперові талони на
електронні носії. До такої схеми, як до
всього нового, треба звикнути. Електронна карта на харчування персоніфікована. Вона схожа на перепустку, містить
фото власника, його прізвище, ім’я,
табельний номер. За втрату картки або
передання її іншій особі, передбачена відповідальність, як і за перепустку. Прошу

зважати на це, — наголосила заступник
генерального директора ЮУАЕС з економіки та фінансів Анжела Савастру.
До впровадження електронної системи на ЮУАЕС готувались більше року.
Служба інформаційних технологій розробила програмне забезпечення. Було
закуплено спеціальне обладнання, наразі
будівельно-монтажне управління АЕС
займається його встановленням.
В усіх місцях громадського харчування, де на сьогодні надається послуга з
отоварювання талонів ЛПХ, будуть встановлені POS-термінали та термопринтери. Персонал ЮКП, який надає послуги
харчування на ЮУАЕС, проходить навчання щодо роботи з новими приладами.
В’ячеслав Поздняков, начальник служби інформаційних технологій ЮУАЕС,
пояснив: «Інформація стосовно меню
відображатиметься на спеціальних екранах (телевізорах). Вони будуть розташовані в дієтзалі, їдальні на другому поверсі
та буфеті ЦДП. Крім того, для зручності
користувачів електронних карток ЛПХ
на першому і другому поверсі їдальні
встановлять інформаційні кіоски. З їх
допомогою можна буде отримати всю
інформацію стосовно талонів: скільки
нараховано, скільки використано, скільки
залишилося».
Розрахуватися за обід, як і зараз,
можна буде декількома способами: готівкою, банківською карткою чи талоном на
лікувально-профілактичне харчування.
Єдина відмінність — він буде не паперовим, а електронним, зарахованим на картку. Як і раніше, талони видаватимуться на

місяць. Протягом доби працівник зможе
використати максимум три талони, протягом години — на більше двох. Якщо у
відведений термін (місяць) право на безкоштовне лікувальне харчування не було
використане, талони анулюються.
Електронна система дозволить оперативно реагувати на зміни у табелі.
Наприклад, якщо працівник захворів,
талони на час перебування на лікарняному скасовуються згідно з відхиленнями, відображеними в автоматизованій
системі «Управління персоналом». Така
ж процедура буде для талонів на молоко
та пектин.
Для ознайомлення працівників АЕС з
впровадженням електронної системи
лікувально-профілактичного харчування
розроблена спеціальна пам’ятка. Порядок надання цієї пільги з використанням
інформаційних технологій регламентується відповідним положенням. У місцях
розташування інформаційних терміналів
будуть розміщені листівки з рекомендаціями щодо алгоритму дій для зчитування
даних з картки. Відповідальні особи
докладають максимум зусиль, щоб персонал атомної електростанції не відчув дискомфорту під час переходу на
електронну систему організації лікувально-профілактичного харчування. Голова
профкому ЮУАЕС Сергій Снітков запропонував усі зауваження, які виникатимуть
у процесі дослідної експлуатації системи,
передавати в профком. На них оперативно реагуватимуть і сприятимуть якнайшвидшому вирішенню.
Олена РЕЗНИК

ГЕНЕРАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО

Виробнича практика на ЗАЕС
Дванадцять студентів третього курсу Одеського національного політехнічного університету проходять тритижневу виробничу практику на Запорізькій АЕС.
Упродовж практики студенти ознайомляться зі структурою
атомної станції, з її підрозділами, а також детальніше вивчать
основне обладнання, те, як працює атомна станція і яким чином
здійснюється управління технологічним процесом.
Володимир Черноляхов, начальник управління кадрів,
зазначив, що ця практика — детальніше знайомство зі студентами, які через декілька років прийдуть на Запорізьку АЕС молодими фахівцями.
Третьокурсники проходять теоретичне і практичне навчання
у спеціалізованих лабораторіях навчально-технологічного комплексу центру підготовки ремонтного персоналу навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.
Наприкінці практики для майбутніх енергетиків буде організована ознайомлювальна екскурсія по території атомної
станції з відвідуванням енергоблока, майданчика сховища відпрацьованого ядерного палива, повномасштабного тренаже-

ра і тренажерного комплексу спеціальної підготовки ремонтного персоналу. «Дуже хочеться побачити атомну станцію зсередини, пройтися по її території, відвідати енергоблок, щоб
мати уявлення про свою майбутню роботу, — каже студент
Одеського національного політехнічного університету
Олександр Сепетенко. — Як і мій батько, хочу бути енергетиком і управляти енергоблоком».

Профспілки відповідно до Конституції України є єдиними організаціями, яким делеговано право на захист прав та інтересів трудящих!
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ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС: ВІТАННЯ «АТОМНИКУ УКРАЇНИ» ВІД КОЛЕГ ТА ДРУЗІВ

Творчий доробок — тисяча номерів
У лютому «Атомник України» видрукував тисячний
номер. Незабаром виповниться двадцять років, як
Атомпрофспілка заснувала
власну газету. Відтак до популяризації діяльності професійної спілки, вирішення
нагальних проблем профспілкового життя долучились
журналісти та звичайні члени
Атомпрофспілки, що сприяло
і сприяє підвищенню авторитету підприємств галузі. Редакційний колектив взяв курс
на послідовне висвітлення на
шпальтах часопису життя трудових колективів. Звичайно,
охопити власними силами
такий масив проблематично,
відтак залучили до співпраці
колег-журналістів, які добре орієнтуються у галузевих
проблемах і володіють достовірною інформацією про
виробництво та здобутки членів профспілкових організацій. Важко перелічити сфери
діяльності трудових колективів, які стали темами публікацій у «Атомнику України».
Журналісти видання поставили за мету спонукати читача
не тільки відчувати солідарність із іншими членами Атомпрофспілки, а й бути учасниками подій, героями публікацій.
— Ми робимо акцент на
темах, у яких висвітлюються

проблеми енергетичної галузі, профспілкових організацій, віддзеркалюємо діяльність профспілкових лідерів у
обстоюванні інтересів членів
трудового колективу, — звітує
головний редактор «Атомника
України» Микола Петриченко.
— Приємно констатувати, що
наші постійні автори урізноманітнюють палітру матеріалів. Від них можна багато
взнати цікавого про виробничі здобутки членів профспілкових організацій АЕС,
підприємств, без діяльності
яких важко уявити повноцінне
функціонування енергетичної
галузі. Ми часто розповідаємо
про культурно-мистецькі акції, організовані профспілковими активістами. На кожній
АЕС таких не бракує. Колектив
газети «Перспектива» Хмельницької АЕС є давнім партнером у пропаганді життя
колективу атомників саме на
шпальтах цього часопису. Лідер профспілкової організації
станції Михайло Гук активно
спілкується із читачами, як на
сторінках газети атомників
Хмельниччини, так і галузевої
трибуни. У переліку публікацій
про життя трудового колективу Хмельницької АЕС розповіді про туристичні поїздки в
Карпати, міста із цікавою історією, відвідини вистав, кон-

ЗАХИСТИМО ТИХ, ХТО ЗАХИЩАЄ НАС!

Подарунки,
які рятують життя
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.)
Заступник директора АТГ з підготовки виробництва Василь Бурлака вперше побував на сході України, де проходить
лінія фронту. Він поділився своїми враженнями: «Наші військові — це розумні, інтелектуальні, порядні люди, які знаходяться там дійсно за покликом серця. А ще я переконався,
наскільки цінними для них є волонтерські візити. Не стільки
навіть ті речі, які ми привозимо, а те, що ми не забуваємо, з
якою метою вони там перебувають. Ми заряджаємося одне
від одного впевненістю, що перемога буде за нами. І ми в це
віримо!»
За роки війни южноукраїнські автотранспортники відремонтували понад 120 одиниць військової техніки. Роблять
вони це виключно за покликом серця. Один з них — водій
Юрій Чернишов. 6 років поспіль у свій вільний час він допомагає іншим волонтерам ремонтувати військову техніку і
каже, що на те є причини: «По-перше, люблю свою державу,
а по-друге — коли військові приїжджають за відремонтованою нами технікою, відчуваю, що роблю важливу справу.
Хочеться допомогти і їм, і своїй країні, а загалом — не бути
байдужим».
11 лютого до автотранспортного господарства ЮжноУкраїнської АЕС приїхали і військові легендарної 79-ї окремої
десантно-штурмової бригади з Миколаєва. Волонтериавтотранспортники вже кілька років ремонтують для них військову техніку. Цього разу вони виконали капітальний
ремонт двигуна і коробки передач до а/м ГАЗ-66, на що
витратили понад 45 тис. грн.
«Я дуже вдячний усім за допомогу, — каже директор АТГ
Петро Форостяний. — Хлопцям-мотористам за роботу,
інженерам, які займалися доставкою, а також небайдужим
людям за їхні внески. Військовим вдячний за те, що тримають фронт і захищають наш мирний труд. Усі ми хочемо
миру, але миру ціною перемоги!»
Оксана МІСЮКЕВИЧ
Фото П. БІЛОУСОВА і з особистого архіву волонтерів

«Атомукраїнці», Людмила РОЗКА, Микола ПЕТРИЧЕНКО, Людмила
ГАП’ЮК, Ганна ПРУДНІКОВА і Лілія СОКОЛОВА (фотографує), розпочали 2000-й лік газеті...

цертів. Цікавою була оповідка про те, як начальник дільниці енергоремонтного підрозділу Хмельницької АЕС
Олександр Веремійчук у 2018
році здійснив сходження на
вершини висотою більше семи тисяч метрів. До Таджикистану Олександр Веремійчук
вирушив разом із альпіністом
з Луцька Денисом Песковим.
Нетішинський прихильник високих гір крім основної амуніції з собою взяв прапори

України та НАЕК «Енергоатом», які замайоріли на одних із найвищих географічних
точок планети. В’ячеславу
Поліщуку, який донедавна
обіймав посаду майстра гідротехнічного цеху, вдалося
протягом 21 години 5 хвилин
пройти пішки дистанцію у 138
кілометрів. Це досягнення визнано рекордом України. Не
оминає часопис розповідей
про людей праці, завдяки зусиллям яких вдається ефек-

тивно виробляти електроенергію. Приємно констатувати, що інженер групи
оптимізації структури та досконалості управління АЕС
відділу забезпечення якості
Хмельницької АЕС, член комісії профкому по роботі з дітьми і шефській роботі Ріта
Грицаєнко має статус кореспондента газети «Атомник
України».
— Дуже добре, що багатотисячний колектив атомників,
об’єднаний у Атомпрофспілку, має власне періодичне
видання, — розповідає Ріта
Олександрівна. — Газету можна вважати посібником із висвітлення прав працівників.
Вона засвідчує, що Атомпрофспілка — дієва структура,
яка формує тверезий підхід до
вирішення нагальних проблем. На її шпальтах є нагода
пропагувати власні напрацювання у різних аспектах профспілкового життя. Протягом
багатьох років я є членом комісії профкому по роботі з дітьми і шефській роботі. Ми з
колегами організовуємо благодійні акції, спрямовані на таку цільову аудиторію, як малозабезпечені люди, вихованці
спеціальних навчальних закладів. На кошти, які вдається
зібрати серед небайдужих
працівників електростанції, ми
закуповуємо різні продукти,
засоби гігієни, збираємо одяг,
взуття для дітей-сиріт. Важко

описати атмосферу зустрічей
із тими, для кого ми є благодійниками. Я вважаю, що благодійні акції треба активно
пропагувати, бо ж, відомо, світ
стає кращим, коли навколо
багато позитивних емоцій. У
цьому моїми однодумцями є
творчий колектив знаного у
нашій державі періодичного
видання. Газету можна порівняти з деревом, яке виростає
не із саджанця, а з насінини.
Зазвичай усе розпочинати
доводиться з нуля. А плоди
творчої праці можна оцінити
лише згодом.
— Я був свідком становлення та утвердження «Атомника України», — розповідає
головний редактор газети
«Перспектива» Хмельницької
АЕС Віктор Гусаров. — Радію,
що колегам вдалося досягти
вершини під назвою «Тисяча
номерів газети». Цьогоріч ми
«доберемось» до півторатисячного номера «Перспективи». Знаю, що це привід пишатись. Дуже радію, що «АУ» не
став вузькопрофільним виданням. На його шпальтах різнобарвна палітра життя галузі. «Атомник» — це конкретне і
водночас усуспільнене поняття. Для кожного важливим є
можливість висловитись та
бути почутим. Бажаю колегамгазетярам натхнення, здоров’я та здобутків на ниві
правдивого слова.
Олександр ШУСТЕРУК

АКЦЕНТИ АТОМПРОФСПІЛКОВОГО РОКУ-2019

(Закінчення.
Початок у №3 і №6)
25 листопада відбулася робоча
зустріч представників Атомпрофспілки
України на чолі з її Головою Валерієм
Матовим із першим заступником міністра Мінекоенерго Віталієм Шубіним.
Під час зустрічі, зініційованої профспілкою, обговорено низку проблемних
питань ядерної енергетики та атомної
промисловості, проаналізовано стан виконання протокольних доручень за підсумками недавньої розмови з профільним міністром Олексієм Оржелем. У
форматі діалогу профспілковою стороною було наголошено на необхідності
системної та послідовної роботи нового енергетичного відомства стосовно
реалій і перспектив ядерної галузі.
28 листопада у м. Київ відбувся V
Пленум Центрального комітету профспілки, у ході роботи якого його учасники провели перший етап безстрокової
акції протесту на Хрещатику, біля стін
Мінекоенерго України. Таке надзвичайне рішення було ухвалене напередодні
пленарного засідання Президією ЦК з
огляду на огульні публічні заяви міністра
енергетики та захисту довкілля Олексія
Оржеля про: згортання розвитку/гальмування атомної енергетики України, зупинення будівництва нових енергоблоків, припинення міжнародного
енергетичного атомного співробітництва та невмотивоване і неправомірне
термінове ініціювання відставки досвідченого керівника — ядерника Юрія
Недашковського. Такі непродумані,
власне скомпрометовані дії міністра
посилюють рівень зовнішніх загроз
енергетичній і національній безпеці
України, викликають соціальну напругу
у трудових колективах, не кажучи вже
про дестабілізацію роботи атомної
галузі та її подальше функціонування.
На Пленумі було висловлено категоричну позицію профспілки про недопущення руйнування/знищення ядерної
енергетики та атомної промисловості
України та ухвалено постанову з низкою
відповідних вимог до міністра Мінекоенерго. Перервавши роботу пленарного засідання, члени ЦК профспілки за
солідарною участю працівників НАЕК
«Енергатом», народних депутатів-мажоритарників, спілчанських організацій
ліквідаторів-чорнобильців, ветеранської спільноти пікетували новостворене
енергетичне відомство. Під час протестного заходу було передано Вимоги до скандального міністра та відповідне звернення Атомпрофспілки до
Прем’єр-міністра України, а також ухвалено Резолюцію учасників безстрокової акції протесту — працівників атомної енергетики та промисловості і
надіслано Президенту України.
Після маніфестації Пленум продовжив свою роботу у форматі панельної
дискусії на тему «Лібералізація трудового законодавства, одержавлення
системи соціального страхування, руйнація засад соціальної держави» та
проведення презентації «Про поточний
стан національних природних парків і

заповідників України та перспективи
реалізації основних засад Галузевої
угоди у 2020 році». З усіх обговорених
питань на пленарному засіданні ухвалено відповідні рішення.
На позачерговому засіданні Президії ЦК профспілки 29 листопада
прийнято план подальших колективних
дій, згідно з яким 4 грудня біля будинку
Кабінету міністрів України проведено
другий етап безстрокової акції протесту Атомпрофспілки. Розпочалися такі
протестні заходи у містах-супутниках
АЕС, а також там було розгорнуто
наметові містечка, в яких чергували
атомники у вільний від роботи час на
противагу антиатомним діям влади.
Під стінами Уряду зібралася майже
тисяча мітингувальників — представники усіх чотирьох діючих атомних
електростанцій, інших відокремлених
підрозділів НАЕК «Енергоатом», Чорнобильської АЕС, ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат», ветеранської атомної спільноти, які гнівно
засудили політику і дії профільного
міністерства, що є небезпечними для
стабільної роботи енергосистеми
України через імпорт електроенергії
з Російської Федерації та постійного забезпечення громадян країни
доступною атомною електроенергією.
Атомпрофспілковці у своїх виступах з
імпровізованої трибуни, під гучне
скандування мітингувальників «Геть
міністра-непрофесіонала!», вимагали
від урядовців негайно врегулювати
ситуацію, що склалася на атомних станціях та в їх трудових колективах у зв’язку
з невизначеністю владної політики про
майбутнє галузі та забезпечення її
ефективної діяльності. Під час маніфестації до її учасників вийшов представник секретаріату Кабінету міністрів, попросив копії документів з вимогами,
щоб «поінформувати керівництво». Голова Атомпрофспілки України Валерій
Матов наприкінці акції зазначив: «Я, як
віце-президент Міжнародної мережі
INWUN, яка об’єднує профспілки атомного сектору в рамках Глобального
союзу IndustriALL, а це понад 50 мільйонів членів, маю намір довести до їх відома інформацію про події, що відбуваються в Україні і зокрема в українській
атомній галузі». Профспілковий лідер
також повідомив, що українські атомники вже отримали авторитетну солідарну підтримку від багатьох країн, що експлуатують ядерні енергоблоки.
Учасники протестної акції заявили,
що застосують усі можливості для
надійного захисту своїх прав.
6 грудня в офісі ДП НАЕК «Енергоатом» у ході представлення Прем’єрміністром України Олексієм Гончаруком
дочасного виконувача обов’язків президента Компанії Павла Павлишина
колективу дирекції «Енергоатома» Голова Атомпрофспілки України Валерій
Матов вручив очільнику Уряду листзвернення з вимогою про проведення
термінової наради для визначення
стратегії розвитку атомно-енергетичного комплексу України.

Для профспілки людський фактор, працівник є і будуть пріоритетом завжди

Цього ж дня, 6 грудня, Уряд і
Мінекоенерго України зробили ряд
кроків назустріч вимогам Атомпрофспілки під час акції протесту біля будинку Кабінету міністрів України. Зокрема,
було розпочато термінову розробку
Мінекоенерго заходів з реалізації розпорядження Кабінету міністрів України
від 29 вересня 2020 року №849 щодо
затвердження Програми діяльності
Уряду. Згідно з документом передбачені такі дії: продовження терміну експлуатації АЕС; прийняття рішень щодо
будівництва нових генеруючих потужностей та вибору реакторних технологій для будівництва нових атомних
енергоблоків, замість тих, що будуть
виведені з експлуатації після 2030 року;
забезпечення АЕС України концентратом природного урану власного виробництва в повному обсязі; зменшення
імпортозалежності та диверсифікація
постачальників ядерного палива. Також
поставлені завдання щодо підвищення
рівня безпеки атомних електростанцій
України шляхом виконання запланованих заходів Комплексної (зведеної)
програми підвищення безпеки діючих
енергоблоків тощо. Планів щодо розділення НАЕК «Енергоатом» не розглядається. Також 4 грудня 2019 року Уряд
призначив тимчасовим виконувачем
обов’язків президента «Енергоатома»
генерального директора Рівненської
АЕС Павлишина Павла; уперше в історії
Компанії Кабінетом міністрів України
було підписано на початку 2020-го річний фінансовий план НАЕК «Енергоатом». В режимі діалогу з профільним
міністерством Атомпрофспілка домагається виконання заявлених нею інших
позиційних вимог.
22 грудня Голова Атомпрофспілки
України Валерій Матов привітав українських атомників з професійним
святом — Днем енергетика, наголосивши, що «завдяки висококваліфікованій, самовідданій, відповідальній і
дисциплінованій праці багатотисячного колективу НАЕК «Енергоатом» та
споріднених сфер діяльності ядерна
енергетика набула державоутворюючого статусу. Галузь, яка впродовж
тривалого періоду генерує в енергосистему України понад 50% електроенергії, а в окремі роки її рівень сягав
60% і більше, особливо на піках споживання опалювального сезону, цілком заслужено називають візитною
карткою економіки країни, її фахівців — професіоналів, спроможних
приймати рішення і брати на себе
відповідальність за енергобезпеку —
національним надбанням… Атомпрофспілка добиватиметься від органів державної влади вирішення актуальних питань діяльності атомної
галузі, підвищення соціально-трудових стандартів і гарантій працівників
та членів їхніх сімей, належної допомоги молодим працівникам для реалізації їхнього творчого потенціалу, підтримки ветеранів, які розбудовували
ядерну генерацію — теперішнього
енергетичного лідера України».
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20 ЛЮТОГО — ДЕНЬ ГЕРОЇВ
НЕБЕСНОЇ СОТНІ

Олександр ДЕМИДЕНКО
ГЕРОЇ — ВІЧНІ!
Небесна Сотня й дула автоматів,
Безсмертний крик і снайперський приціл…
Звалилась в розпачі на землю мати —
В гірких сльозах у серці біль присів.
Ой не одну ж ту матір люте горе
Ламало у знеможеній журбі!..
Кипів Хрещатик, хвилі бив, як море,
Змішавши правду з кривдою в юрбі.
І, не злякавшись «беркуту» й «спецназу»,
За честь і гідність бились молоді…
Ніхто із них не пожалів ні разу,
Що власним тілом шлях закрив біді.
Кровило сонце ранами героїв,
В очах від куль клубочився туман, —
Не ждала влада єдності такої
Та боротьби, якою жив Майдан.
Горіли шини полум’ям пекучим
І вибухав крізь груди дим і чад,
І хлопці — одчайдухи по всіх кручах
Кріпили міць плацдарму барикад.
Бо не бажали безпросвітно жити
У чорних дірах зла і бідноти,
Коли жирують монстри і бандити,
Життя нам переривши, мов кроти.
Тому йшли в смерчах патріотів сотні
На прю з безправ’ям вдень та уночі,
Щоб не забули всі верхи й сьогодні
В огнях Майдан і схрещені мечі.
Урвавсь терпець — до біса глум і кпини,
Як скеля, стала мужність молодих,
Хоч «беркут» б’є кийком в обличчя й спини,
Та є і в хлопців сила проти них.
Гримить двобій — і смерть не відворотна.
Й криваві квіти падають до ніг,
І… в пам’яті живе Небесна Сотня —
В геройській славі їхній оберіг.
Вони не зрадили святі чесноти
І стали правді й вірі, як пролог,
Цвітуть зірками в небі їх висоти
І у віках освячує їх Бог.
Тому горять їм над вінками свічі
Й схилив чоло Хрещатик і Майдан, —
Герої — будуть жить, герої — вічні
І світла пам’ять — це їх слави дань!
СВІЧЕЧКА ПАМ’ЯТІ
Свічечка Пам’яті в серці горить,
Все пам’ятаєм — Героїв не вбить,
Хоч запеклися в часи незворотні
Вічні скорботи Небесної Сотні.
В хлопців немає ні краплі вини,
В славу пішли українські сини.
Ангельські душі їх стали зірками
Й сяють у почестях над небесами.
Свічечка Пам’яті в грудях горить —
Сліз материнських повік не спинить…
Боже, які ж вони мужні та юні,
Кулі застряли у вічнім відлунні.
Всі ви хотіли добра й перемін,
Лине Хрещатиком вам Божий дзвін
Й Свічечку Пам’яті не погасити —
В подвигу й славі ви будете жити!

№7 (1002)
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ І ДУХ ЗМАГАННЯ

Стартувала спартакіада РАЕС
На Рівненській АЕС стартували спортивні змагання серед цехів та підрозділів електростанції — ХХII спартакіада.
Першим видом змагань став
турнір з шашок.
Понад двадцять років спартакіада Рівненської АЕС проводиться для оздоровлення
працівників електростанції шляхом фізкультурно-оздоровчих
занять, пропаганди здорового
способу життя, залучення працівників підприємства до систематичних занять фізичною
культурою та спортом, з метою
виявлення кращих спортсменів
під час комплектації збірних
команд РАЕС для участі у Спартакіаді Атомпрофспілки.
За коментарем завідувача
сектору фізкультурно-оздоровчої роботи управління соціальних
об’єктів РАЕС Володимира Саворони, уже традиційно першим

видом змагань спартакіади стали шашки. За звання кращих
змагалися 12 команд з різних
підрозділів РАЕС.
«Нововведенням цьогорічної спартакіади є збільшення
грошових винагород для переможців та призерів змагань.
Тож за перше, друге та третє
місця у кожному з видів спартакіади команди отримують 1500,
1300 та 1200 гривень. У змаганнях з міні-футболу, волейболу,
баскетболу, футзалу переможців нагородять преміями:1600,
1400 та 1300 гривень. А за результатами усіх видів змагань
команди-переможниці отримають кубки та грошові премії у
розмірі 10, 9 та 8 тисяч гривень
за 1, 2, 3 місця відповідно»,—
прокоментував Володимир Саворона.
Спартакіада проводиться за
12 видами спорту: шашки, фут-

зал, настільний теніс, волейбол,
стрітбол, гирьовий спорт, пляжний волейбол, міні-футбол, плавання, шахи, баскетбол, стрільба. Змагання триватимуть за

відповідним графіком упродовж
2020 року.
Вікторія ШЕЙКІНА,
кореспондент
прес-центру РАЕС

Свято для всього спортивного Енергодара
У 2019 році спортивно-оздоровчим комплексом була
проведена значна робота з
покращення організації спортивного життя на Запорізькій
АЕС. Це позначилося на результатах. Протягом року відбулося майже 180 турнірів і
змагань з різних видів спорту,
у тому числі присвячених
пам’ятним датам. Це на 20
заходів більше, аніж рік тому.
У них взяли участь працівники атомної станції та інших
підприємств й організацій
міста — Запорізької ТЕС, в/ч
3042, ВП «Атоменергомаш»,
Першого державного пожежно-рятувального загону та
просто мешканці міста.
У спартакіаді Запорізької
АЕС, яка відбувалася за 17-ма
видами спорту, змагалися 14 команд. У напруженій боротьбі із
суперниками спробували себе
2000 представників 24 цехів та
підрозділів станції.
Спартакіада Атомпрофспілки пройшла з 11 видів спорту і
принесла цьогоріч до скарбнички збірної команди ЗАЕС чотири перших та по два других та
третіх місць.
Традиційно збірна команда
Запорізької АЕС взяла участь у
щорічному Фестивалі робітничого спорту в Болгарії у складі збірної команди НАЕК. З цього фестивалю наші спортсмени привезли п’ять перших місць, та по три
— других і третіх. За підсумками
змагань збірна НАЕК «Енергоатом» посіла друге почесне місце.
З гідними спортивними результатами учасників спартакіади привітали представники
адміністрації та профспілкового
комітету Запорізької АЕС — генеральний директор Петро Котін
і заступник голови профспілкового комітету Дмитро Орлов.
Вони подякували підрозділам та
їх керівникам, які взяли участь в
організації 18-ї спартакіади, поздоровили переможців змагань
з різних дисциплін, акцентувавши на тому, що не важливо, яка
команда отримала перемогу —
головне, що всі учасники відчу-

вають себе її частиною та вміють
працювати на єдиний результат.
Протягом року між спортсменами відбувалася напружена
боротьба. Колеги уважно стежили за всіма спортивними подіями та пристрасно вболівали за
свої підрозділи.
Серед великих за чисельністю цехів уже другий рік поспіль
перемогу здобула об’єднана
команда СФЗ — ЗВВО. Друге
місце посів цех теплової автоматики та вимірювань. Третє —
електричний цех.
Серед малих цехів, як і минулого року, переможцями стала
команда ХМ — СГМ, друге місце
у ЦЗДТУ — СКМ. А третє вибороли військові в/ч 3042.
Відчуття радості та оптимізму переповнювали представників команд-переможниць серед
малих цехів, адже до спортивного руху приєднується дедалі
більше людей.
Підбиття підсумків спартакіади — це слушний час проаналізувати усі спортивні досягнення у цьому напрямі діяльності
ЗАЕС за рік. Адже сама робота
спортивно-оздоровчого комплексу сприяє постійному підвищенню кваліфікаційного рівня
співробітників закладу та спортсменів.
Минулого року підтвердила
звання чемпіонка світу з парапауерліфтингу Раїса Топоркова й
отримала високе звання — Заслуженого майстра спорту України. Тренує її Заслужений тренер Сергій Кумейко. Звання

Заслуженого майстра спорту України також тепер має чотирикратна чемпіонка світу з греблі на
байдарках та каное Людмила
Бабак. Під час урочистого заходу Людмилі надали офіційне
посвідчення.
Одержав посвідчення майстра спорту України міжнародного
класу з греблі на байдарках та
каное й чемпіон світу та Європи
Денис Давидов. Людмила та
Денис входять до складу збірної
України.
Найвищі нагороди протягом
року здобували також юні спортсмени ДЮСШ — з шахів, плавання, вільної боротьби, футболу,
волейболу.
Після нагороджень спартакіада-2019 була урочисто закрита.
Не перериваючись у часі, естафету від неї перейняла нова спартакіада-2020. Переможці
минулорічних змагань здійняли
прапори.

Це напружене змагання
викликало багато емоцій у
вболівальників. Помітно було,
що суперники заздалегідь готувалися до турніру, бо для
цього змагання були відібрані
найсильніші чоловіки, тактика
у деяких була ретельно обміркованою. Особливо змусили
хвилюватися поєдинки тривалістю до 2 хвилин! Таким стало
протистояння здорованів СФЗ
— ЗВВО та збірної ХЦ — СГМ,
які тричі перетягували канат у
свій бік, та все ж таки перемогу здолали хіміки з метрологами.
За результатами перетягування каната переможцем стала
команда ЦТАВ, ЕРП взяла друге
місце, третьою була збірна ЕП —
УСП.
Яскраве відкриття нового сезону спартакіади стало чудовим
спортивним святом!
Ірина ГОРТЕНКО

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